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Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Who is Next?
Lietuviška Tešla.
Apie žydų Buržujų.
Išlaidos Rinkimų Kam

panijos.
Rašo L. Pruseika

Amerikos lietuvių gyvenime 
kas penki-septyni metai pasi
reiškia atoslūgis kairiajam 

ū *parne ir nuo jo atskyla tūli 
elementai.

1909-11 metais atskilo širvy-' 
diniai. Jų buvo ne taip jau 

* mažai. Aplink “Vienybę” su
sibūrė žmones, kurie pirmuo
sius mokslus išėjo Sociajistų 
Sąjungoj.

1917-18 metais nuo kairiojo 
sparno atskilo keleiviniai, nau- 
jieniniai, bagočiniai. Zigzaguo- 

> darni, jie nuėjo maž-daug ten, 
kur dabar širvydiniai 
Tarpe dabartinio “socializmo 
it širvydizmo nėra pamatinio 
skirtumo. “Connecting link” 
tarpe jųjų yra “Tėvynės” cen
tras ir viską nusveriančioj i S. 
LA. politika.

1922-23 m. nuo kairiojo ju- 
\ dėjimo atskilo Baltrušaičiai, 

Ramanauskai ir kiti. Jie nuė
jo tais pačiais keliais, kaip ir 
jų pirmtakūnai-renegatai.

Bilius Leidžiantis Gubernato
riams Tapti Advokatais 

Be Egzaminų
ALBANY, N. Y.— Vals

tijos buto atstovas Walter 
S. Gedney, republikonas, pa
tiekė bilių, kuris, jeigu bus 

stovi iPr^mtas> teis gubernatoriui 
•CSmithui įstoti į advokatų 

|susivienijimą ir advokatau
ti be mokinimosi advokatū
ros ir be išlaikymo egzami
nų.

Bilius f mierija pataisyti

T

maŠkvąsu. Sovietai Tarsis su Amerikos Kontrakto- 
S? EJŠIrim Del Budavojimo ‘Subway’' Maskvoj 
įvyks šį mėnesį ir sekantį i f
menes;. Kongresą# įvyks: NEW yoRK_ 
kovo mėnesį. t. • v,_ Y._‘. • Pirma- Vaičių apžiūrėti ten padėtį 

dieni čia plačiau sužinota, ir pasitarti su Sovietų val- 
ir .iv. x . . 1..1 . kad Sovietų valdžia plūnuo- džios viršininkais.
Valdžios Šnipai Atidarinėjo ja budavoti Maskvoj “sub-

NEW BEDFORD, Mass.! 
—Pašto viršininkas Harold: 
Winslow prisipažino, kad | 
buvo atidarinėjami laiškai 

teismiško’ įstatymo skyrių kairiojo sparno Nacionalės 
88 taip, kad daleisti Valsti- Tekstilės Darbininkų Uni
jos Tarybos Advokatų Eg- jos vadų. Keletas šnipų bu- 
zaminuotojams be egzamino

Rosoff sako, kad jis jau 
Laiškus Tekstiliečiu Vadu wa’V” (požeminį gelžkelį) irįturėjo pasitarimus apie tai 

_____  ! vandens sistemą, kas viso'su vienu Sovietų viršininku 
MKW PTčrnrGRTi (kainuos apie $175,000,000. iš Maskvos, 

Samuel R. Rosoff, 
kontraktorius, 

dabar budavoja požeminius ganizacijos Amtorg,

‘ Orlaivis Skraidė 150 Vai Sovietai Planuoja Išleisti 
$100,000,000 Dailės 

ReikalamsLOS ANGELES, Cal. — ( 
Antradienį nusileido orlai
vis Question Mark, išskrai- 
dęs 150 valandų, 40 minutų 
ir 10 sekundų. Sumušė vi
sus ilgo skridimo rekordus.

Motorai bus studijuojami, 
kad sužinoti, kodėl du iš jų 
sugedo po 150 valandų 
skraidymo.

Tuo orlaiviu skraidė pen-1 
k i vvrak V

MASKVA. — Aleksiejus 
Sviderskis, naujai paskirtas 
Sovietų valdžios dailės de- 
partmento viršininku,' pa
skelbė planą išleidimui 
$100,000,000 dailės reika
lams bėgy penkių metų.

Ši suma, sako jis, bus dai
lės reikalams išleista tik 
Sov. Są-goj, neįskaitant So
vietinių respub., kaip Ukrai
na ir Kaukazas. Ten vėl 
bus tam tikra suma išleista 
tam reikalui. Svarbiausia 
bus dedamos pastangos kul
tūriniai pakelti valstiečius 
ir darbininkus. Planuoja
ma budavoti daug teatrų 
įvairiuose darbininkų cent
ruose provincijų miestuose, 
kur dar stoka visuomeninių 
pasilinksminimo ir kultūri
nių įstaigų. Taipgi bus lei
džiama klasikinė literatūra 
kuopigiausiomis kainomis, 
kad net biedniausi žmonės 
galėtų įsigyti ir skaityti.:*
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kuris dabar 
“sub- irandasi New Yorke, ir su 
kuris;atstovais Sovietų biznio or-

gelžkelius New Yorko mies- tame pasikalbėjĮme nepriei
tu!, patvirtino pranešimą, (ta pile jokios aiškios sųtar- 
kad šiomis dienomis atvy- ties.
kusi Sovietų delegacija tra-! Ponas Rosoff gimp Mins- 
sis su juomi del budayoji- ke, Rusijoj, 45 metai atgal, 
mo požeminių gelžkelių ir Jo našlė motina atvyko su 
vandens sistemos Mąslioj, juo į Ameriką, kuomet jis 

Ponas Rosoff sakė, kad buvo 12 metų amžiaus. Su- 
jis mano pasitarti su dele-Įaugęs pradėjo kontraktauti 
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Konferencija Organizavimui
Automobilių Darbininkų

i

vo prisiųsta iš Washingto- 
i “ka tokio” surasti ant 

unijos vadų, jis pareiškė sa
vo viešoj prakalboj.

Laiškai buvo nukopijuoja- 
įmi ir pasiunčiami į Wa- 
ishingtoną, sako Winslow. 

<r i • • 1 r (Nekurtuose atsitikimuose
Vokietija f raSlSkODRUS pasilikta originalai, o kopi- 
A •! i/ •• r i jos įdėta į konvertus ir pa- AmeriKOS Kapitalistams siųsta unijos viršininkams.

prileisti prie advokatūros no 
asmenį, kuris ištarnavo- ke
turis terminus kaipo New 
York o valstijos gubernato
rius.

Pereitais ir, be abejones, 
y šiais metais, vis aiškiau ir lyš-
; kiau, vystysis tendencija atlūži-

mo iš mūsų judėjimo tūlų nau
jų, vis labiau dešinėjancių ele
mentų. Nėra reikalo slėpti tas 
pamatinis dėsnys. Tūli žmo
nės, kurie buvo veiklūs parti
joje, kurie aktyviai kovojo 
prieš keleivinius, hennaninius 
ir baltrušaitinius, dabar ideolo
giniai krypsta ton vagon. Yra 
šimtai priežasčių to aiškaus 
krypimo: nusivilimas, pralobi- 
mas, paviršutinis suamerikonė- 
jimas, kartais, t alkoholizmas, 
apatija, niekam netikėjimas, ci- 

i nizmas.
ši tendencija yra, o tūluose 

individualiuose atsitikimuose tai 
ne tendencija, bet įvykęs 

J ragožium persivertimas. ■ Dar 
šis-tas atsimenama iš praeities, 
dar suplasnoja kartais lojališ- 
kumo fragmentai, bet siela jau 
pas tautą, apkerpėjusią, apsa- kurių suma siekė $1,592,- 
manojusią, egoizmu apžėlusią 595,760.

'V' tautą.

WASHINGTON.— Viso
kių svetimų šalių bonų par
duota Jungtinėse Valstijose 
1928 metais už $1,426,487,- 
580, sulig paskelbtų preky
bos departmeftto skaitlinių. 
Prie to per pereitų metų 
pirmą pusmetį įvairionas ša
lims paskolinta suvirš bilio- 
nas dolerių. .

Tai yra didžiausia suma, 
kokią Jungtinės Valstijos 
paskolino šalims nuo karo, 
išskyrus 1927 metus, laike

Sė

jos įdėta į konvertus ir pa-

Kovo mėnesį įvyks teis
mas 662 pikietuotojų. Prieš 
juos yra padaryta visokių 
suokalbiu, v
Belgai Statys Kaune Fab

riką
KAUNAS.—' Pranešama, 

kad viena belgų firmaK kur 
per paskutines miškų var
žytines laimėjb didelę par-

* ąžuolų, vyriausybei
--- - - • . , ¥ T • •tiją ...

esanti pasižadejuši Lietuvoj 
(manoma 
ąžuolams 
Statyba 
pavasarį.

Kaune) statyti 
apdirbti įmonę, 

būsianti pradėta

Geografinis paskolos ' pa^-. _ w rw *
Į skirstymas taipgi pasikeitė. SOVIETŲ SĄJUNGOJ ( 
1928 metais, vietoj skolinti; \Nereik sakyt, kad pas mus ■ . .....

viskas gerai. Tai blofas, kada daugiausia Lotyniškai Ame- 
mes sakom, jog tik “augam ir 
augam”. Mūsų dešinysis spar
nas nėra susijungęs, jis neveda

gacijos viršininku Mezlauk 
apie “subawy” ir vandens 
sistemos projektus kuriuo 
laiku šią savaitę. Pasitari
me jis veikiausia nuspręs 
vykti į Maskvą už kelių sa-

:—l, i:, ..1,. ::
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Lenkija Rengia Atsaky
mą SovietŲ Sąjungai

ir patapo milionierium. Ne
senai jis su kitais nupirko 
Delaware and Northern 
Gelžkelį Delaware paviete, 
N. Y. Jis dabar yra stam
bus kontraktorius.

Prasidėjo Teismas Trijų 
“Raganiaus” Užmušėjų

DETROIT, Mich.— 
kantį nedėldienį įvyks čia 
konferencija organizavimui 
automobilių pramonės dar
bininkų. Ta konferencija, 
susidedanti iš daugelio dar
bo unijų ir darbininkiškų 
organizacijų, padės pamatą 
pradėjimui didelio vajaus 
organizavimui Detroito au
tomobilių pramonės darbi
ninkus į uniją.

Fosteris atstovaus Darbo 
Unijų Švietimo Lygą toj 
konferencijoj.

YORK, Pa.— Pirmadienį 
čia prasidėjo teismas “ra-; 
gardaus” užmušėjų.

Jęhtl Blymer ■ kartu su 
Wilbert Hess, 18 metų, ir 
John Curry, 18 metų, kalti
nami nužudyme 'raganiaus’ 
Nelson D. Rehmeyer iš 
North Hopewell Township.

/Teis Butlegerius ant Viso 
Amžiaus j KalėjimąSandino Armijos Oficierius 

Sako PrakalbasVARŠAVA.— Lenkijos 
valdžia jau baigia prirengti 
atsakymą’ p Sovietų Sąjun
gos notą. VNesenai Sovietai 
pasiuntė > Lenkijai ir ; Lietu
vai pasiūlymą tuo jaus j pasi
rašyti sutartį, kad Kelloggo 
anti-karinis paktas tuojaus 
įeina galion tarp Lenkijos, 
Lietuvos ir Sovietų Sąjun-1 Užmušėjas Hess savo pri- 
gos. sipažinime pasakojo, kad

-—'■------- -------  ;jie nužudė tą žmogų su tik-
1225 Bedarbiai Norėjo: Gauti slu gauti kuokštų jo'plaukų.

LANSING, Micbp-^ Mi
chigan valstijos ąugščiaUr. 
sias teismas išnešė nuo
sprendį, kad valstijos kri
minalinis įstatymas, bau
džiantis keturis kartus kri
minaliai prasižengusį asme
nį viso amžiaus kalėjimu, 
yra konstitucinis. AugšČiau- 
sias teismas užgyrė žemes
nio teismo nuosprendį, kad 
Fred Palm turi būt nubau
stas viso amžiaus kalėjimu

. . .už butlegerystę.
Patersono Tekstiliečiu Loka-1 Palm jau buvo nuteistas 

tris kartus už butlegerysto. 
Ketvirtą kartą pas jį tapo 
atrasta puskvortė degtinės 
ir už tai jis nuteistas ant 
viso amžiaus kalėjimam

Nesenai moteris Etta- 
Mae Miller, dešimts vaikų 
motina, tapo nuteista 
viso amžiaus kalėjirnan 
butlegerystę. r

GUAYAQUIL, Ecuador. 
—Julion Cesar Rivas, kuris 
sakosi yra Sandino Armijos 
oficierius ir narys karinio1 
štabo, atvyko čia sekmadie
nį iš Buenaventura, Cblom- 
bijos.

Jis paaiškino, kad jis va
žinėja su prakalbų maršru
tu ir kalba apie nicaragie- 
čių kovą ir apie generolo 
Sandino gyvenimą.Hess sakė, kad Rehmeyer 

buvo “apkerėjęs” jį ir jo 
šeimyną. Sako, jog jis ti
kėjo, kad užkasus jo plau
kų kuokštą aštuonias pė
das po žeme jo “apragana
vimas” pranyks. Del to jie 
tą žmogų nužudė.

Koriko DarbąPramonės Kilimas
Dnieprostrojo rajone nu

tarta statyt trys įmonės, 
kurios turės reikšmės visai 
Sąjungai: autotraktorių
įmonė, baltmedžio fabrikas 
ir techniškojo farforo įmo
nė. Autotraktorių įmonė 
kasmet išleis 5 tūkstančius 
autogruzovikų ir 10 tūks
tančiu traktorių.

V

7 Vai. Darbo Diena.
Valstybinė komisija, ku

riai pavesta pravesti 7 vai. 
darbo diena, skelbia sąrašą 
įmonių, kuriose bus įvesta? 
vai. darbo diena antrame 
1928-29 m. kvartale. Sąra-

rikai, daugiausia paskolinta 
Vokietijai — $290,000,000, 
iš kurių $47,000,000 pasko- 

. Tai yra del 
Ji'|Daweso plano išmokėjimų.

i Kanada seka antra; jai pa
skolinta $240,000,000. Pas
kui seka Danija, Italija, 
Norvegija.

Paskolos Lotyniškai Ame-’ 
rikai veik išimtinai buvo 
valdžioms. Jungtinių Vals
tijų kapitalistų finansinė 
kolonija Bolivija gavo $19,- 

, kurios 
gelbsti United

rityvės kovos. Jisai tesla ar-'lįnta valdžiai, 
ba žolėm apaugęs prūdas. .r? ' — 
sai—išdrikęs, pasiskaidęs, zur- 
zantis pričiniavimas; kritika 
virtusi zurzėjimu, rūpinimasis 
savim ir įsivyravus skepticiz
mas ir cinicizmas.

Šis sentimentas, šie daviniai, 
nuo kurių jau visai netoli prie 
renegatystės, yra pasekmė ne 
tik asmeninio šiaudiniai-pakuli-

PRAGA, Čekoslovakija.— 
225 bedarbiai atsikreipė 
prie vyriausybės, norėdami 
gauti oficialio koriko darbą 
Čekoslovakijoj. Korikas, ku
ris išdirbo prie to barbariš
ko darbo 30 metų, nesenai 
rezigtnavo, ir į jo vietą ka
pitalistinė valdžia pajieško- 
jo naujo koriko.

las Išrinko Viršininkus

nio charakterio (The way of 880,000, Colombia, 
all flesh...), bet ir vadinamo- valdžia gelbsti 
sjos gerovės.' Technika ameri- Fimit Kompanijai, šaudyda- 
koniško komforto daugeliui pa- |ma streįkierius, ^vo $74,-

Nusišovė Atsiklaupęs Romos 
Kataliku Katedroj

KANSAS CITY.— Antra- 
dienį čia Henry J. Schepers,

,v kęrta idealizmo sparnus. Daž
nai banko akauntas daro tokios 
jau paralyžiuojančios^ įtakos, 
kaip ir bonka munšaino.

“Tai jau jiem vėlei reikia au- 
įrasišiepė tūlas buvęs 

partijos narys,, kuris pats augi
no partiją, o dabar atsisako in^- 
ti bent mažiausią atsakomybę 

* už jos likimą.
’ Išeina taip: ką pirmiau bu- 

davojau, tą dabar griauju! Ne
buvimas partijoj reiškia sutau- 
pinimą 10-15 dolerių. O kas 
■pradeda ekonomiją ta kryptim, 
tai paskui eina eko-nomizacija 

ų visur.

• kų...”

158,000; Brazilija ir Čilė, 
nežiūrint, kad jos yra dau
giau po Anglijos finansine 
kontrole, pasiskolino nuo 
Amerikos $78,245,000 ir 
$81,412,000.

Juk Basanavičiaus pa-

še yra 19 įmonių: chemijos j 30 metų amžiaus, atsiklau- 
pramonės—3, naftos pramo- ipęs Romos katalikų kated-

Pernai žydas buržujus Julius 
’ Rosenwald paaukavo penkius 
milionus dolerių kūrimui žy
dams farmų Kryme ir Ukrai
noj. . 1

Raskite lietuvišką buržujų, 
' kuris pereitais metais būtų pa
aukavęs geram tikslui bent ke
lius šimtus dolerių? Stoka vi
suomeninio instinkto ir jausmo 
pas lietuvių buržuaziją stebėti

nai znain^* '

Basanavičiui nori pastatyti 
pafninklą Vilniuje. Tai pama
tysite: didieji tautininkai nepa
rodys jokio duosnumo. Bet jie 
ateis žebravoti pas biednesnius 
žmones,
minkhii lietuviški buržujai ir 
kunigai lengvai galėtų sumesti 
desėtką tūkstančių. Bet paban
dykite gauti! Net saviems (vi
suomeniškiems) reikalams 
yra baisiai skūpūs.

jie

nes—4, metalo pramones — 
5, elektros pramonės—^2, 
odos pramonės—1, audinių 
(tekstilės) pramonės — 1, 
siuvimo pramonės—1, poli
grafijos ■ pramonėš^-1, po
pieriaus pramonės—1.
Gomelis Industrializuojasi

Gomely eina prirengia
mieji darbai prie didelės 
mašinų gaminamosios įmo* 
nes statymo ir Vakarų gelž- 
kelių dirbtuvės praplėtimo, 
ž. ū. mašinų įmonė manoma 
statyt didesnė, negu plane 
buvo numatyta. , šiam rei
kalui papildomai atleista 2 
mil. rublių.

roj nusišovė. .
Kulka’ perėjo per . jo galvą 

ir persimuše , per išpieštą 
lango stiklą, kur yra užra
šas “Tavo griekai tau at
leisti.”

Tai žinote, kiek republikonų 
partija iš viso išleido rinkimų 
kampanijoje? $6,541,787—pus- 
septinto miliono.

O demokratų partija pusšeš
to miliono ($5,444,958). Repu- 
blikonai, aukaudami kampani
jai, padare visai gerą invest- 
mentą. ; Demokratai, nors ir--------- , r
pralošė, bet jį investments Jis yra J. V. ąmba§addrius 
tiek pat geras. Meksikai. ' 1' - ' ‘

W ashington.— Senatoriai 
Edge ir Hamilton rekomen
duoja išrinktam prežidentui 
Hooveriuį' paskirti valsty
bės sekretorium Dwight W. 
Morrow, Morgano partnerį.

Meksikai. ' 1 J ‘ ,

Du Popai Turi 4 Pačias
VILNIUS.—i Stačiatikių 

tarpe čia didelę sensaciją 
sukėlė dvipatystės suseki
mas stačiatikių' dvasininkų 
tarpe. Skandalas iškilo, 
viešai. susipešus abiem vie
no dvasininko žmonom. 
Kaip praneša “Kurjer Po- 
ranny”, kitas dvasininkas 
taip paU turįs dvi žmonas ir 
su abiem susituokęs.

PATERSON, N. J.— Pe
reitą šeštadienį suvirš 300 
šilko audėjų susirinko įpir- 
mą visuotiną Nacionalės 

Anglija Siunčia Bedarbius i Tekstilės Darbininkų Uni- 
jos Patersono lokalo susi
rinkimą/Oakley svetainėj.

Susirinkimas išrinko loka- i 
lo viršininkus. Martin Rus- 
sak, karingas tekstilietis 
darbininkas, išrinktas sek-! 
retorium-organizatorium, ir 
John Pippin organizato
rium tarp italų dąrbininkų.

Taipgi išrinko tris atsto
vus į tekstiliečiu unijos Na- 
cionalį Komitetą ir * vieną 
narį į unijos Nacionalę Ta- 
ryb4- • • . . >

Lokalo pildančioji taryba 
išrinkta iš 30 narių.

Raportuota, kad dabar lo- 
kalas nuolatos žengia pir
myn organizavime dažyto
jus ir plataus šilko audėjus.

Rado Negyvu Rūsy.
Prieš kiek laiko Rumšiš

kių valse. Užtakų kaime.

Australiją

!

ant_ V , / stj uz 1

Numirė Tabako Karalius
NEW YORK.— Antradie

nį čia numirė Benjamin N* 
Duke, tabako karalius, 74 
metų amžiaus,^ Buvo vienas 
iš stambiausių < Amerikos 
parazitų: milionierių. (

LONDONAS.— Anglijos 
ir Australijos valdžios pa
darė $1,000,090,000 sutartį 
del pasiuntimo ir apgyven
dinimo Anglijos bedarbių 
Australijoj. Bedarbiai ten 
bus» siunčiami, nežiūrint, 
kad ir ten yra apie 150,000 
bedarbių. į <' ;

' Už kiekvienus $375, ku
riuos Anglija suteikia Aus
tralijai, Australija turi pri
imti viehą emigrantą darbi
ninką iš Anglijos, nepai
sant, kad pati Australija tu
ri bėdos su .savo bedarbiais.

Pirmutinis didysis projek
tas yra, tai pastatymas 
$6,000,000 • vertės Wyangal 
prūdo skersai skersai Lach
lan upę, iŠ kur bus naudo
jamas vanduo irigacijai 
(laistymui )z 1,357,000 akrų 
žemės.

Maynard, Mass.
Svarbios prakalbos at$K 

bus sekantį penktadienį, 
sausio 11 d., Rusų svetainėj. 
Kalbės žymus rašytojas Se
nas Vincas. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Rengėjai.

Camden ir Philadelphia 
Atydai!

Šią subatą, 12 sausio d. L. 
Pruseika kalbės Camden, N. 
J. Prakalbos įvyks Y. M.

6

Paryžius.— Sąjungininkų 
reparacijų komisija susi
rinks į specialį posėdį se
kantį ketvirtadienį oficia
liai nuskirti penkių šalių at
stovus į tarptautinį eksper
tų komitetą, kuris nuspręs, 
kiek Vokietija turi užmokė
ti karo kontribucijų.

rasta rūsy negyvas J. Mel-pas Broadway _ ir Federal 
gelinskis,- 63 m. amžiaus se
nis. Policija išaiškino, kad 
jo žentas A. Barkauskas 
vieną vakarą grįžęs girtas 
ir išmetęs Melgelinskį pro 
duris., ' ,

MEXICO CITY.— Prane
šama, kad maištininkų va
das Fernando Pedroza, ku
ris nesenai buvo sugautas 
mūšy ties El Gallo, Jalisco 
valstijoj, tapo sušaudytas.

Sts. Pradžia 7:30 vakare. 
Visi camdeniečiai yra kvie
čiami atsilankyti į šias pra- 

, kalbas.
Nedėldienį, 13 sausio, kaip 

2-rą vai. po pietų, L, Pru
seika kalbės Philadelphijoj, 
Muzikalėj Svetainėj (Rich- 
mondo dalyj), Allegheny 
Ave. ir Tilton St.

Abejas prakalbas' rengia 
Literatūros Draugijos kuo
pos.

$ 
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SVARBIEJI DIENOS KLAUSIMAI

S
B Renegatų Darbai Prieš Ko-j 

niunistų Internacionalą
k Komunistų dienrašt. ^Dai- ( 

ly Worker” (sausio 8 d.).at-/ 
spausdino eilę originalių do-/3- 
kumenfų, kurie puikiai nu- U" 
šviečia ’ darbus1 renegatų, iš-

|r mestų js i Komunistų Inter-
L načionąld ir jvajrių komu- 
" nistinių partijų. Pasirodo, 

kad trockistai yra pasistatę
F sau už įtiksią sudaužyt ko- 
f munistinj judėjimą. Žino-

8 ma, jiems tas nepavyks.

1

-

*

įl
K
įfi
S

! Prieš buržuazinį parla- 
jmentarizmą ir prieš fašis
tu diktatūra komunistai 
stato proletariato diktatū- 

Lenkijoj, Lietuvoj, Ju- 
go-Slavijoj parlamentariz
mas, buržuazinė demokrati
ja, kurią socialdemokratai 
stato sau už idealą, pagim
dė kruvinas fašistines dik
tatūras, tuo tarpu proleta
riato diktatūra Sovietų Są
jungoj duoda darbininkams 
ir valstiečiams laisvę ir ga- 

Bet jie sušilę darbuojasi. |limyhę statyti socializmą, 
Jie turi ryšius su buržuazi- i patiems tvarkyti savo rei- 
ja,. kuri jiems padeda tame'kalus.
juodame darbe.

Renegatas Cannonas, iš
mestas iŠ Darbininkų (Ko-j 
munistų)- Partijos, turi ry-i 
sius su renegatu Max East- Igresas svarsto' 
manu ir Lore. Eastmanas statyti keletą naujų karinių 
palaiko ryšius su tokiais laivų. Sumanymas, be abe- 
buržujais, kaip Frederick jonės, lengvai praeis.
N. Sard, kuris nesenai sve-! Tai vis vardan “taikos”, 
ciavosi pas prezidentą Cool-japie kurią Amerikos impe- 
idge’ų. ■ irialistai taip gražiai čiulba.

Dokųųiehtai parodo, kad Į Amerika lenktyniuoja su 
Cannonas turi; užmezgęs ry- AYiglija. Jų reikalai kerta- 
šius sii Vokietijos renega-'si pasaulinėje rinkoj. Ame- 
tais iš; Urbąhąįis’o^gTupės, [rikos produktai gena lau- 
taip pat su renegatais Fran- kan iš rinkos Anglijos pre
rijoje. Visai šitai.renegatų(duktus. Susikirtimas tų 

mil- 
Apsiginkla- 

vus Anglija, apsiginklavę ir

manu ir Lore, 
palaiko ryšius su 
buržujais,

Nauji Kariniai Laivai 
Vardan “Taikos”

Jungtinių Valstijų kont- 
i (Sumanymą

kampanijai, žihoma, vado- dviejų imperialistinių 
vauja Trockis.’ 1 Aplinkui jįjžihų ’aštrėja, 
viskas sukasi. 1 ‘ ,

Mes tik kovą skelbiame Jungtinės’ Valstijos.
toms šiukšlėms.. ■ Renegatų • Tai viena putė medalio, 
buvo ir bus. Komunistų |Antroj pusėj matome kapi-

APŽVALGA
įBažnytiniai Choi’ai
Jų Koncertai

Pats Romos' katalikų or
ganas “Garsas” (Nr. 52,

Lietuvos Skolos ir Lietuvių Kdba
\ • ž / > t ’ ? .i . * i < ) 5? r i Z • »

Fašistų “Vienybes” Nr. 3

. • -0i!'.V?

JUOKAI NE JUOKAI

kad aš tiek durna, jog tokio
je vietoje skandalą kelsiu?”

Surinko J. Barkus.

--------- • ~T ' i : rrJj, :
su ir utėlių ir nepavelkamą 
vargo naštą, o tuo tarpu vi
sas krašto turtas, kiek jo 
dar yra, priklauso Smeto
noms, Vailokaičiams, i Y- 
čams, Skorupskiams, Kru- 
pavlčiamš ir kitiems bude
liams? " |

Rusijoje gi visas turtas, 
,x - kiek jo yra, priklauso vals

tiečiams ir darbininkams ir

1928) labai gražiai charak- Vytautas Širvydukas labai 
terizuoja bažnytinius cho- supykusiai barasi ant ma- 
rus ir jų koncertus. Iš mū
sų pusės jokių komentarų! 
prie tos charakteristikos 
nereikia. Štai jinai:

Taip pat ir su choru. Vos 
kopiją rankon paimti mokąs 
vadas, graibo už Moząrto ar 
jam panašių komopozitorių. 
Ir kas iš to? Nei jis supran-! 
ta pats, nei jo choras, nei 
žmonės, kuriems giedama. 
Toki muzika nubosta ir jam, 
ir chorui ir žmonėms. Jau
nimui tokis choras pavirsta 
tikra pamote. Kai drūtas, 
kuo toliausiai nuo jo bėga, 
žmonėms taip pat. Prasčiau
sia kompozicija, bet tinka
mai sugiedota, kur kas dau
giau gero atneš.

Nesenai teko dalyvauti 
bažnytiniame koncerte. Pro
grama iš tikrųjų tikrai aka
demiškai atrodė. Priminė vi
sai konservatorijos metų už
baigas. Maniau sau, nors 
kartą ir klasikų oru kvėptel- 
siu. O Dievuliau brangus! 
Nuo pradžios iki pat uodegai 
tikras varnų ar žąsų kvaksė
jimas. Visai kitaip būt išėję, 

’ jei klasikų vietoje, o geriau 
į pažįstami kompozitoriai būt 

paimta. Na ir.paskui galvo
jama, del ko žmonės neatei
na? Del ko jaunimas giedoti 
tingi? Tokią, sako, progra
mą surengėm, o žmonių už
ėjo vos keli! Del to, kad jie 
prieš tai jau nekartą buvo 
apvilti.
Klebonams ir vargamist- 

roms dailė nerūpi ir neapei
na. Jie tuos bažnytinius 
chorus palaiko tik tam, kad 
geriau sektųsi juodam kleri
kalų bizniui.

Ar Ištikro Maskvoj Trūksta Duonos?;
-r: y a v ' ____

Nelabai senai ^isū -kapitalis 
tinę spauda pradėjo būbnyti, iki 50 nuošimčių 
kad Rusijai gręsia bado pavo
jus, kad jau dabar Maskvoj 
trūksta duonos, kad jau dabar 
darbininkai badauja ir“ t. t. 
Tuojaus tą obalsį .pagriebė so
cialistų ir tautininkų laikraš
čiai ir pradėjo kartoti, kad 
Maskva badauja, kad bolševi
kų gaspadoriavimas privedė 
prie didžiausios betvarkės.

Bet ar ištikrųjų Maskvą ba
dauja?

Maskvai negręsia bado pa
vojus. Maskva aprūpinta mai
stu. Pavyzdžiui, 1927 metais 
Maskvoj išleista ant kiekvieno 
gyventojo, priskąitant irp kū
dikius, po 600 gramų duonos 
į dieną ir niekas nesiskundė, 
kad duonos . neužtenka, tki 
1928 metais, tuo pačiu .laiku, 
buvo išleidžiama- kasdien po 
7,000 gramų ant kiekvieno gy
ventojo.

Neužtenka to. Ruginių mil
tų Maskvoj buvo vadinamu 
“bado”, laiku ' ant 24 dienų, 
kvietinių miltų ant 34 dienų;

jum už naują lietuvišką pa
razitą Amerikoje. Sausio 
4 d. laidoje editoriale bėda- 
vojama, kad liet, katalikai 
neturi savo vyskupo ir ra
ginama pradėt reikalaut, 
kad popiežius ir koks nors 
kitas katalikų viršyla duo
tų amerikiečiams' lietuvišką 
vyskupą.

Davatkos ir kunigai ne
rimsta be savo “karaliaus.” 
Ypatingai dąvatkoms sun
ku apsieiti.

Valia Vogt ir šmugeliaut, 
Tik...

Tūlas lietuviškas menše
vikas pradėjo varyti šmu-< 
gelį Lietuvos bonais. Ir, 
matyt, j&m neblogai sekasi. 
Nereikia tuomi stebėtis, nes 
visi mūsų menševikai be 
šmugelio, tai kaip žuvis be 
vandens.

Bet fašistų “ Vieny bė’\ 
(sausio 5 d., 1929) labai su
sirūpinus, kad tuo šmuge
liu užsiima smalaviriš, ę -ne 
vienybietis., Todėl Širvydu
kas, pasiraitojęs rankoves, 
vanoja kailį tam . “tėvynai
niui”. Tik, žinoma, ne Už 
tai, kad jis šmugeliai!ja, bet 
už tai, kad per “riebias” 
priemones vartoja savo biz
nyje. Pasiklausykite paties 
“Vienybės” redaktoriaus:

Pirkti, parduoti ir bonais 
ar gerais spekuliuoti, supran
tama, niekam nėra draudžia
ma. Tai pilnai legalis daly
kas, jei tie bonai ir serai yra 
tikri ir teisingu tikslu išleisti. 
Galima taip pat pirkt ir parda- 
vinėt Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonus. Bet, štai, kur šis so
cialistų vadas nusideda: ragin
damas lietuvius' darbininkus 
savo bonus parduoti, jis’ juo
dina, šmeižia ir melagingai 
niekina Lietuvos Respubliką ir 
jos ateitį. Pavyzdžiu, rašo: 
“Lietuvos ateitis labai miglo
ta, nėra g varanti jos, jog Lie
tuva galės tuos bonus atmokė
ti, jei lenkai užima' Lietuvą, 
kas tuomet tuos bonus atmo
kės, nėra jokio užtikrinimo,” 
ir tt. •

• 1

Dar kartą:-
Šis darbas reikią smerkti ne. 

dėlto, kad kad vboiiūą/ nori su- 
i pirkti ir pasipelnyti, bet kad 

tuos bonus iŠ1 lietuvių darbi
ninkų vilioja bjauriomis apie 
Lietuvą pasakęmis. Reiškia, 
vilioja meju, tikslu savo.keše- 
nės prisikimšti ir uždirbti 
dvigubai. Ar tai padoru nuo- 
širdžiarrl socialistui ir lietuvių 
darbininkų tariamam užtarė
jui taip paryti?

Vadinasi, jeigu tas šmu- 
gelninkas apgaudinėtų žmo
nes velydamas gero fašis
tų valdžiai, tai, sulyg Šir
vy dūko išvedžiojimų, jis bū
tų Visai geras vyras. Bėda 
su juo ne tame, kad jis ap-i 
gaudinėja nelaimingus ne- 
Jaimingų bonų savininkus, 
bet tame, kad jis pranašau
ja greitą galą fašistų val- 

principe,

Nauji Mūsų Smala viriams 
Klapatai. . i ...

Sunku ant svieto gyventi 
tam nelaimingam mūsų Gri
gaičiui. Mat, jis toks žmo
gus, kuris negali apsieiti be 
komunistų. Savo “Naujie
nose” jis kartais pilną bač
ką prilieja gailių ašarų apie 
komunistų “bėdas” ir “var
gus”. Sausio 4 d., pavyz
džiui, vienoj vietoj jis ap
rauda Cannoną, kuris tapo 
išmestas iš Darbininkų 
(Kojaiunistų) Partijos, kitoj 
vietoj didžiausį alasą ’ daro 
delei to, kad mūsų partijoje 
eina prieškonvencinės dis
kusijos ir kad tebegyvuoja 
“opozicija”, o dar kitur gal
vą suka apie nelaimes troc- 
kistų Sovietų Respublikoje. 
Bet delei to, mums atrodo, 
nereikėtų tiek daug jam 
verkti’. Juk tai vis nauji 
menševikams ir kontr-revo- 
liucionieriams ; šalininkai. 
Juk tas pats Cannonas yra 
tiktai naujos laidos menše
vikas.

nęs uz prisiminimą apie 
Lietuvos prasiskolinimą už- 

; sienini. Taip baisiai, ma
tyt, jis yra supykęs, kad net 
pradėjo mane mokinti lietu
vių kalbos. 
Klausykite;

Pirmiausiai, draugui Bim-A JLX IIIJLCLUOJLCAI. UldUgUl .DlIIl“’ •• • 1 • •

’I bai galima prikišti lietuvių ^ie Juo naadojasi. 
- , .11. _ ___________ 1 ... ...I TnlJnnToliau, “Vienybė” ėmė 

ir “praskolino” Rusiją , net 
ant 2,085,000,000 ^ rublių. 
Bet kam? “V.” nepasuko.

Kalba eina apie Lietuvos, 
užsienio skoląs.“ Kiek'mums’ e 
žinofna, Sovietų ^Sąj ungai j j 
jokia užsienio kapitalistinė 
valstybė kol kas nesuteikė 
“Vienybės” skelbiamos pa-, 
skolos.

Dar kartą pabriežiu,- kad 
šita Lietuvos budeliu už
traukta užsienyje skola su
moje 88,000,000 litų yra bai
siai sunki našta ant Lietu
vos varguolių pečių. Tos 
skolos neatmokės kruvinieji 
Smetonos, Yčai, Krupavi
čiui ir Voldemarai, kirie 
turi visą Lietuvos turtą. Jas 
turės atmokėti varguoliai 
savo ašaromis ir prakaitu.

Ta paskola tapo užtrauk
ta ne tam tikslui, kad page? 
rinti varguolių būklę, bet 
tam, kad palaikyti ant jų 
sprando ginkluotą budelių 
valdžią. Tais pinigais 1918, 
1919 ir 1920 metais buožes, 
dvarponiai, kunigai ir bur
žuazija apginklavo žmogžu
džių gaujas, kurios skerdė 
Lietuvos darbininkus ir val
stiečius, sutriuškino besiku- 
Iriančius sovietus ir uždėjo 
ant liaudies sprando išnau-

1 dotojų ir pavergėjų valdžią.:
A. Bimba.

kalbos nemokėjimą. “Apart”! 
nėra joks lietuviškas žodis. 
Nėra lietuviškas ir ‘siera že
melė” pasakymas. Lietuviai 
sako “Pilka žemelė”. “Uba
gas” taipgi nė lietuviškas žo
dis, bet rusiškas. Lietuviai 
sako “elgeta.”

s Tuo tarpu visi šitie žo
džiai bei išsireiškimai yra 
lietuviški, labai senai ir la
bai plačiai’ lietuvių vartoja- 
įmi. Pavyzdžiui, gerai atsi
menu, kaip Lietuvoje mer
ginos dainuodavo: “Ne tiek 
aš rinkau, kiek gailiai ver
kiau, ant sieros žemelės 
parsipuldama.”

Pagalbaus ir tą nelaimin
gą “ubagą” Širvydukas pa
aukoja rusams. Well; tai 
mažai kas ir belieka tiems 
mūsų broliams lietuviams. 
Jeigu jau taip lengvai gali
ma apsidirbti su “ubagu”, 
tai kokiais išrokavimais 
Vytautas dar tebeskaito lie
tuviškais tokius žodžius, 
kaip: stalas (stol), galva 
(golova), mirtis (smert), 
knyga (knyga), eiti (itti), 
ragas (rog), rugys (rož), 
paminėt (pominat), perkū
nas (perun), ranka (ruka), 
vėjas (vieter), žiema (zi-i 
ma), būt (byfl), koks (ka- 
koj), lempa (lampa), vartai 
(yorota), žemė (zemlia), 
kraujas (krov), naujos! (iio- 
vy),./kopūstas ' (ka^usta) it 

kaip kurioms i prisiėjo net ir-jl‘^‘ ‘ ? ; ■
Kadangi jau kelintas sy

kis “Vienybės” fašistiniai 
peckeliai kabinėjasi prie ki
tų rašybos, tai nebus pro 
šalį priminti jiems, kad jie 
bene mažiausia’ tinka toj 
srityj kitus mokinti. Juk 
tos pačios jų “Vienybės” 
kalba yra tikras žargonas. 
Veikiausia jokio kito lietu
vių laikraščio redaktoriai 
nevartoja tiek daug svetim
žodžių, kaip “Vienybės1- 
Širvydukas su Valaičiu. Ta
me pačiam “Vienybės” nu
meryje, kuriame jie sumai
šė su žeme “sierąją žeme
lę”, “sukritikavo” žodį 

!“apart”, d “ubagą” “padova
nojo rusams,” ve kokių, 
“grynai lietuviškų”, žodžių 
randame: “ponas”, “džen- 
telmonas”, “disciplina”, 
“studentas”, • ’’spekuliuoja”, 
“bonai”, “Šerai’, “rizika”, 
“diskutuoja”, “ratifikuoti”, 
“numaskuoti”, “blofas”, 
“kolęktuoti”, “huqjbugie- 
riai”, “ignorantas”, “biz
nis”, “demarkacija”, “oku
pacija”, “reformos” ir tt.

Tiek ir užteks apie f ašis-.

dėjimas. juos nugalės. . .
, I ‘ -U-. ■ : ;

Dar: Viena Fašistinė 
'Diktatūra< ’ I S > -

JugO-Slavijos

' zavimąsil pnes 'Sovietų Są
jungą, prieš pasaulio darbi
ninkų tėvynę. Sovietų visi 

ka ralius!pasiūlymai' nusiginkluoti be 
B Alexander išvaikė parla- 4°^^ ceremonijų atmetami. 
\ mentą, panaikino konstitu- : Vadinasi, naujo, karo pa

riją ir pasiskelbė save dik- !y°jus nėra, komunistų įsmis- 
tatoriumz Dabar jis vieaiasl^s- Jis ateina. __r

K darys įstatymus i 
f valdininkus^ .

Tai d&r viena
I diktatūra gimė 

Jugo-Slavijoje '
I. kruvinas teroras 

munistus ir visą darbininkų
| judėjimą. Socialdemokratai 

uoliai padeda karaliui Ale
xandra!.

Šitas perversmas Jugo
slavijoj pasidarė neišven-

, giamas. Buržuazinės de
mokratinės partijos varžėsi 
už vietas, politikieriai deba- 
tavo ir’ diskusavo, socialde- 

' mokratai jiems akompana
vo. Tuo »tarpu* darbininkų 
judėjimas maršavo pirmyn. 
Stambioji buržuazija ir mo
narchija išsigando. Darbi
ninkų .judėjimas. .pradėjo 
grumotįbu|’žūazijai nušlavi- 
mu. ’ Parlamentas ir Jtfųisti- 
tucija ir kitokios xxererhoni- 
jos tik '■ pąinįGjosi įjo kojų.

sm‘Alexari- 
iPi /paspyrė ko- 

ar įšūeigė 
liktatūrą. Ale

J; ‘

ir skirs

fašistine

prasideda 
prieš ko

. Jis ateina. Ar darbi- 
ininkai prisirengę jo pasiti- 
kimui? Ne, neprisirengę. 
Juos turi užboviję, užmigdę 
rėakcines darbo unijos ir 
socialdemokratai. Unijų ir 
socialdemokratu vadai tu- 
ravoja imperialistams apie 
taiką, kuomet visu smarku
mu eina prisiruošimas prie 
■karo. Vietoj raginti darbi-
•ninkus budėti ir4 rengtis ka- ^z.lal- Ya(ūnasiz
Įrui prieš imperialistinį ka- aPSaadi-
jrą, jie liepia jiems ramiai 
I miegoti ir tikėti “Kelloggo 
amžinos taikos”, tai yra, 
'amžinos apgavystės paktui.

dru priešakyj 
ja į tas siūk 
savo atrira<| 
xandra eina gėdomis Mus- 

" solinio. Jh , p J ; j 
' * Komuninį yisnofnet sa-
. ko, kad parlamentai ir bur
žuazinės konstitucijos - yra 

į tik tol toleruojama, kol nė- 
1 ra rimto pavojaus buržuazi

jai. Kaip greitai tas pavo
jus pasidaro, taip greitai 

š buržuazija pasiunčia į gūri 
bą savo “demokratišką” 

.< konstituciją ir užsideda at-' 
■ virą diktatūrą, atkreiptą

prieš darbininkus. Taip bu-x 
vo Italijoj, Vengrijoj, Len-
^Ho.i, Lietuvoj, taip dabar

nėjimą žmonių, Širvydukas 
pilnai sutinka su tuo mini
mu šmugelninku. ‘Skirtu
mas tarpe jtf yra tame, kad 
Širvydukas apgaudinėja sa
vo pasekėjus linkėdamas 
fašistų valdžiai ilgiausio 
gyvenimo ir ją garbinda
mas, o tas sutvėrimaspsavo 
biznyje vartoja kitokį me-

Sovietų Sąjungos
Darbininkai

New Yorko “Evening 
Journal”, Hearsto laikraš-___ __________ _____ _
tis, atspausdina didelio or-jtodąV Bet, kaip angiai sa
laivio paveikslą, kurį Sovie
tų Sąjungos gelžkelio dar
bininkai pastatė ir padova
nojo Soviet, valdžiai, “Jour
nal” stebisi) < kad Amerikos 
komųrų^^i ; primingi 'Ame
rikos apsiginklavimui, ■ tuo. 
tarpu Sovietų Sįjtmgos dar
bininkai liuosndriai padeda 
Sovietų valdžiai apsiginti 
nuo priešu .! , L ' :
i Tas tiesa, kad Sovietų Są

jungos darbininkai rūpina
si savo krašto apgynimu. 
Nes tai jų kraštas, jų tėvy
nė. Kas tame'krašte yra, 
viskas jiems priklauso. To-? 
del jie rūpinasi, kad jų lai
mėta laisvė, kad jų laimė
ta šalis būtų apsaugota nuo 
užsienio imperialistinių plė-

tuo

dienų,

ko, “biznis yra biznis.” T6- 
del Širvydukas ir anas lie
tuviškų bonų šinkoriujs yra 
obuoliai <nuo ."tos pačios ode
les.

Pa j ieško Naujo Lietuviško 
Parazito.

Chicagos “Draugas” pra
dėjo naujus metus su va-

Kas kita Amerikoje. Čia 
viskas priklauso buržuazi
jai. Darb'inihkai yra kapi
talistų. vergai. Čia tėvynė-

kapitalistų. čionai laivy
nas ir armija tarnauja ne 
darbininkams,, bet imperia
listams, plėšikams. Sovietų 
Sąjungoj raudonoji armija 
ir karinis laivynas yra dar
bininkų ir valstiečių įrankis 
apgynimui savo reikalų, tuo 
tarpu Amerikos armija ir 
karinis laivynas yra kapita
listų įrankis smaugimui 
darbininkų, palaikymui ant 
darbininkų nugaros išnau-darbininku nugaros 
do to j ų klases'. y'; 7 ■

Bet čia tos įstaigos arba as
menys, kurie vykdė tą įsaky
mą gyvenimai!, padarė pap
rastą technikinę klaidą—neį
sakė tą apielinkių, kuriose 
randasi mažosios kepyklos, 
krautuvninkams, kad jįe turės 
imti duoną iš didžiųjų kepyk
lų, kurių išis įstatymas nepa
lietė. Taipgi nieko nebuvo 
pranešta gyventojams, kad jie 
pasirūpintų gauti duonos iš ki
tų vietų. Kaip tik mažosios 
kepyklos sumažino duonos/ke
pimą, tuoj aus pasirodė tose 
vietose jos didelis trūkumas, o 
didžiosiose kepyklose jau ir 
perviršius iškeptos duonos.

Tokia betvarkė tęsėsi tris 
dienas. Paskui jau buvo pa
taisyta klaida. Bet ir čia at
sirado sabotažninkų, kurie ne
sistengė klaidas taisyti ir plė
tė tą nuomonę, kad jau Mask
voj trūksta duonos, kad gy
ventojams gręsia badas. Prie
šai pasinaudojo paprasta .tech
nikine klaida ir iš to išpūtė di- 

. Prie to bur
bulo pūtimo prisidėjo ir mūsų! 
lietuviai tautininkai ir socia
listai/kurie, jei įmanytų, Rusi
jos tarybinę valdžią vandens 
šaukšte prigirdytų.

k \ ' .... •' •• :

Dabar valdžia tyrinėja vi
sus šios klaidos kaltininkus ir 
sykiu tuos, kurie bandė iš to 
pūsti burbulą, kad jau čia ba
das. Visi kaltininkai, kaip čia 
pareiškė draugas Molotovas, 
bus tinkamai nubausti.

Tai ve kokis “badas” buvo 
Maskvoj, kuriuomi taip labai 
džiaugėsi Tarybinės Rusijos 
priešai. /

• Abelnai, priešai labai daug 
visokių nesąmonių \ prirašo 
apie Rusiją ir dažnai jau nu
sidžiaugia, kad Rusijoj atėjo 
galas komunistų valdžiai, bet 
4ie jų. džiaugsmai greitai iš
nyksta ų jie Vėf pradbda liū
dėti laukdami bolševikų ’ galo. I 
C) nuo didelio liūdesio 'prade
da juos Lietuvos tautinis bra
das apnykti ir graužti neduo
damas ramumo. . .

Švetičionfškis.

i ’ 4- C . 4. r r '

kruopų-ant’.27i dienų ir ant 21 d|iaušį burbulų.
riiaisto
<

dienos buvo kitokių 
produktų. o -

Bet štai, Vkldžia "gavo žinių, 
kad duonos iškepama kasdien 
daugiau, negu suvartojama ir 
daugelis duona jau pradeda 
šerti gyvulius, dAūg jos išmė
to. . Tuo tarpu valdžia prižiū
ri, kad duona be. reikalo nesi
mėtytų. Todėl buvo įsakyta, 
kad abelnai duonos kepimą 
sumažinti ant kokių 4 ar 5 
nuošimčių, šis nutarimas pa
vestas gyveniriian įvykdinti 
tam tikroms įstaigoms.

žemesnės įstaigos, gavę tokį 
įsakymą, nusprendė, kad di
džiosiose kepyklose, kur yra 
įtaisyta mašinos ir kitokį įran
kiai, nesumažinti duonps ke
pimą, nes ten darbais atlieka
mas geriau,, bet sumažinti ma
žesnėse kepyklose, kurios dar 
darbą atlieką senovišku būdu. 
Išdalinus .tą keturių ar penkių 
nuošimčių sumažinimą ant ma
žesniųjų kepyklų, ^pasirodė ve 
kas: kąi kurios.kepyklos, turė
jo sumažinti savo produkciją 
nuo 30 iki ’40 ' hūoshnčm, - 6

Be Priežasties
Viename Arkansas© valst^ 

jos mažame miestelyje rytmetį 
susitiko du geri draugai juo
dukai farmeriai. Palinkėjus 
viens kitam gero ryto ir persi- 
metus žodžiū kitu apie orą, 
vienas jų sako kitam: “Žinai, 
kaimynėli, pereitą naktį mano 
moteriai buvo užėjęs bizas vi
sokius šposus krėsti. Pirmiau
siai jinai ėmė šnekėti apie ga
vimą divorso ir apie kitus pa
našios rūšies beprotiškus da
lykus. Paskui ji metėsi šau
koti- apie kokius ten genero- 
lingus principus, o pašumijusi 
kiek toje temoje, galų gale 
sviedė į mane bučeriškuoju 
peiliu.” / * ? ‘

Nemažai sudomintas, kai 
mynas simpatingai l^ftklaūsė 
“Ir<nuo ko gi jai tas viskas ga

(“Tikrai nežinau, bet, kiek 
aš galiu tatai suprast, m&h' re- 

O dnhar kpli rndžiAi aniA «is’ jog jinai slWko ant ma" u aaoai Keli zoaziai apm! n kam vakare -užtrau- 
skolas. “Vienybes fašistai j kiau jai sykį per valgonląją.» 
surado ir garsiai skelbia,1 -______ * T :
kad Lietuvos valstietis esąs.! žino, Kur Kaip Elgtis 
“dvarponis”. _ Teisybė tik-. Nesenai apsivedęg 
įas dvarponis, kas llecia, (ginčydamasis su, savo jauna 
blusas ir uteles. 'pačiute): “Bet -atsimink, jog

Kad Lietuvos valstietis ■ priešais teisėją tu prižadėjai 
ištikrųjų “dvarponiu” atro-'manęs klausyti.” 
dytų, tai “V-bė” paduoda Moteris: “Suprantama, pri- 
Liet. Statistinio (melagių) | žadėjau. Nejaugi tu manai,

tinių birbynių lietuvių kai- kajmynėli?”
bos “žinojimą”.

biuro davinius, kurie paro
do, kad kiekvienam valstie
čiui išeina turto už $427. 
Tai, žinpnfa, burbulas. Bet 
daleiskime, kad tas ir tiesa, 
kad po tiek kiekvienam val
stiečiui ir išpuola. Bet ko
kia d iš to nauda biednam 
valstiečiui; Jeigu, j iš vieto j 
tų. $427 teturi' krūvas blu-

, PITTSBURGH, Pa.— De
šimts darbininkų' tapo su- * 
žeista, eksplodavus chemi- • 
kalų katilui ĄUi^-ęhąhners 
kompanijos dirb,tuv£jt pir
madienį po pietorSlavitoK •

r-



CASTON ROPSEVICHWATERBURY, CONN,

LIETUVIS GRABORIUS

Monroe

Overbrook
Sarah St

New

Jones

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

RASIKAS

Wilsonville

Box 105, Frum Iždo globėjai'
N. Duquoin St,

N1CIAIHobson

MENDELO
Padirbti iš suderintu Elavanos tabalai
Vidurys vien tik iš importuotų tabakų

PO 10c IR DAUGIAU

Box 262,
Išbandykite šiandienBlanford

Addison
Juos išdirbaBox 246,

STANLEY PAUL

llth St. Philadelphia, Pa

Antrašai

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Telephone, Greenpoint 2372

išveš

Draugas J. J. Bakšys 
iš Worcester, Mass.

Bond St, 
First St.

Maršalka 
Moline,

Nau- 
biznį

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “laisvę” už Organą

skaitytoją
Tuo pat 

darbuoja- 
Balso” ir 

• ketvirtą 
viskas. 
Chica-

849—10th

ELIZABETH, N. J. 
Aušros Draugijos Valdybos

Naujausios Mados Žemiausia Kaina

Kairis, Plaw Station

Kaip S. L. A. 11-tos Kuopos 
Valdyba Buvo Renkama

Rezidencija:
813 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

So. Boston 0304 W.

Pora “Laisvės”
Vajaus Dalyviu

9th St., Molinėj

Tai Tie Švelnūs Cigarai, Kurių
Jūs Pageidavot O

644 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y
Ridgewoodo Skyrius: 253 Grove St.

PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ 
PO $1.00 arba $2.00 I SAVAITĘ 

Iš priežasties daugumo stako parduoda
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri
statome j namus visoje New Yorko ir 

Brooklyn© apielinkėje.
Turime didėlį štorruimį, kuriame laiko
me daugybę puikių rakandų del pasirin

kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

už “sugaištą” laiką iš kp. atsi
ėmė. Tai vis del organizacijos 
“gerovės” tą daro.

S. L. A. 11-tos Kp. Narys.

B. Stankevičius, 431 Boulevard, 
vitc-pirin. A. Bočis, 68 W. 10th St. 
Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th I

30—J. Leonaitis, 107
Benton, Ill.
Eastono A. P. L. A. kuopa—M
Urba, 1119 Bushkill St., Easton

Drauge M. Bacevičienė 
iš Detroit, Mich.

PITTSBURGHAS IR APIELINKĖ 
Priešfašistinės Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Pirm. J. Urbonas, 2011s Carey Way, 

S. S. Pittsburgh J Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, 812 Orgon 

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion).

Prot. sekr. ,E. šiurmaitiene, * 815

padidėjo. Kad ir S. L. A. 11 
kp. narių randasi kuopoj da
bartiniu laiku apie 340. pet 
jeigu kuopos valdyba būtų iš 
progresyvių žmonių išrinkta, 
tuomet kuopoj būtų pora tūks
tančių, o gal ir daugiau. Po
nas žemantauskas dabar yra 
kuopos ir organizatorius. Jis 
tiktai tokius prirašo į kuopą, 
koki atrodo jam bus ištikimi. 
Kiti kuopos valdybos nariai 
nesirūpina naujų narių gavi
mu.

Pereitais metais Tareila nu
vyko į S. L. A. seimą ir ant ry
tojaus parbėgo namo. Seime 
veik nedalyvavo, tačiaus jis 
atsiėmė iš kuopos $55 lygiai su 
kitais delegatais, kurie išbuvo 
seime visą savaitę, o Tareila, 
parbėgęs namo, biznį darė. Bet

42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— S. M. Liesis, 134 Williamson St., 

Saginaw, Mich.
44— L. Lasky, P. O. Box 418, Zeigler,

Nors Detroite smarkiai yra 
išsiplatinusi “Vilnis,” vienok 
gerokas būrys draugių 
draW*ų gražiai padirbėjo 
der “Laisvės

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais j trumpiausj laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedcldieniais nuo 11 iki 2 
vai. dieną.
NEW / YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave„ cor. 14 th St„ N. Y.

Pirm. S. K. MARKIS, 321
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211
Prot. raštininkas B. BARKAUSKIS, 

255 I^inc St
Fin. Raštininkas A. GRIGUTIS, 

2122 Ingalls Ave., Linden, N. J.
Iždininkas V. PAULAUSKAS, 

228 Clark PI.
Iždo\ globėjai. K. Pociūnas, 221 Mag

nolia Ave., ir J. Krakauskas, 300 
First St. ,

Org. raštininkas J. KENTRUS, 
211 First St.

Maršalka J. KICEINA,
259 Broadway. '

Kašelionis.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 3 vai. 
po pietį?, ant 25th Sįt. ir Dix Avė., 
Lietuvių Svetainėj.

Greenpoint 9632

K. M.S

pasidžiaugti jo pasekmė 
Džiaugiamės gavę d a: 
darbuotojų paveiksle

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
Detroit, Mįch.

, , į Valdybęš adresai: ;
Pirmininkas P. GYVIS,

7148 McKenzy Avė.
Vice-pirm. M. BIRŠTONIENĖ,

2739 Carson 1 Ave.
Fin. Sekr. J. OVERAITIS,
Nutarimų Rast. V. J. GERALTAUS-

KAS, 1946 Sharon Ave.
Iždininkas A. VEGELA,

7715 Dayton Ave. 
Vėgėlienė ir J.

47— J. Vaitkevičius, 5768
Ave., Detroit, Mich.

48— A. Malinauskas, P. O.
Minersville, Pa.

49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck
St.; Brooklyn, N. Y.

50— M. Urmoniūtė, 37 Norwich St., 
West View, Pa.

51— J. V. Stanislovaitis, 307 Ply
mouth Ave., Wilkes-Barre, Pa.

52— J. M. Kaminskas, 3116 S. Hal-
sted St.. Chicago, TU.

53— J. Gudišauskas, 437 E. Elm St.,
Tamaqua, Pa.

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-TĖ 
GRAND RAPIDS, MICH.

Valdybos Adresai:
Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk

er Ave. <
Vice-prez. A. KRASNAUSKAS, 1568 

Quarry Ave.
Tarimų raštininkas

R.R. 9, Box 117.
Fin. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 

—llth St. .
Ligonių globėjai: J. SKRIPKŪNIE-

NĖ, 1529 Hamilton Ave., ir K. 
• MEČIONIS, 1516 Hamilton Ave. 

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 
Trustisai: A. B. ŠATKUS, J. URBO-

Quarry Ave.
NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKAS.
Viąi Grand Rapids, Mich.
Draugystės susirinkimai atsibūna 

kas antrą utaminką kiekvieną mėne
si, savam name. 1057 Hamilton Ave 

4689 Brandon Ave.

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO, MASS., VALDYBA:

Pirm. Elzbieta Beniuliene, 90 Porter 
Ave., Montello, Mass.

Pirm. Pag. Ona Turskiene, 79 Vine 
St., Montello, Mass.

Fin. Rašt. Kazimiera čereškienė, 87 
Lansdowne St., Montello, M/ass.

Prot. Rašt. Teodora žižienė, 673 N.
Main St., Montello, Mass.

Ižd. Ona Šukienė, 75 -Melrose Ave., 
Montello, Mass.

Ligonių Rašt. Marijona Potsus, 184 
Ames St., Montello, Mass.

K ąsos A'piekfinai;
Kleofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave.,.

Montello, Mass.
Vladislava Baronienė, 722 N. Mon

tello St., Montello, Mass.
Viktorija Bartkienė, 58 Trout St., 

Montello, Mass.
St., Montello. Mass.

pareikalavimo šiuos cigarus 
ir per paštą išsiuntinejame, 

kaipo užsakymus (orderius)

Nbrs vajus pasibaigė jau se 
nokaū bet vis dar turime lai 
m ės 
mis.
poros
liūs, kas suteikė progos mums 
žędi kitą apie juos pasakyti 
ir išreikšti savo simpatiją 
ji©A> už taip puikią darbuo
te aienraščiui.

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam rnalo« 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties ?sąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligtp 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemah- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skauęįgjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKA1TIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Didelės naudos Worceste- 
riui ir mūsų spaudai davė 
draugas J. J. Bakšys, darbuo
damasis “Laisvės” vajuje. 
Worcesteryje, kur lietuvių 

. daugybė ir kur kairysis spar- 
• nas lietuvių visuomenės gana 
. stiprus kai kuriose pašelpinė- 

se draugijose, spaudos reika- 
] lai buvo pamiršti, šio rudens 

vst/ftje ten pasirodė draugas 
Bakšys su 12 metinių naujų 
prenumeratų. • Tas nušvietė 
aptemusią Worcesterio padan
gę ir pridavė vilties tikėtis, 
jog ir Worcesteris pradeda at
busti ir kad ateityje gali pa
sirodyti lygus Montello’ui, 
Philadephijai, Wilkes-Barre’- 
iui h- kitiem miestam, kur yra 
darbščių draugų. Vajus jau 

' šena#*>asibaigė, bet drg. Bak
šys s^vO darbuotės neužbaigė. 
Kas savaitę jis atsiunčia po 
keletą naujų prenumeratų ir 
poi pluoštą atnaujintų. Atro- 
dcu kad draugas Bakšys išsi
dirbs tokiu spaudos platinto
jui) kokiu yra jo kaimynas 
Ge&tf Simaitis "Montelfoj. Lai- 
Tling/ pasisekimo jums, drau
ge Bakšy! “Amerikos Lietu
vio” fašistinis lavonas jau po 

lėna. Žmonių metimas jį 
aityti ir pasiuntimas pas Ab- 
omą liūdija priešingumą fa
rsui. “Laisvė”'griežtai ko- 

prieš fašizmą, tat jai.du- 
f atdaros į daibininkų na- 

4S Worcesteryje ir kitur.
Administracija.

LIETUVIŠKA AUTOMO 
BILIŲ MOKYKLA

Carothers Ave., Carnegie, Pa.
Fin. sekr. R. Beriiušis, 911 Jones 

Ave., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite ’ finansų serketoriui.— 
E. K. š.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 S6. 10th St.. Camden, N. J.

45— Ig. V. Savukaitis, P. O 
Cuddy, Pa.

46— D. Simutis, Box 27,

Jau buvo rašyta “Laisvėje”! 
apie įvykusį gruodžio mėnesį! 
S. L. A. 11-tos kuopos susirin-l 
kimą, ir kad tame susirinki-' 
me buvo išrinktas kuopos pir
mininkas šiems metams. Ta
čiaus, šiame susirinkime, kuris 
įvyko sausio 3 d., 103 Green 
St. svetainėj, pasirodė, kad už
rašų sekretorius S. Senkus į I 
protokolą neįrašė, kad buvo I 
jau išrinktas pereitame kp. su
sirinkime pirmininku J. Bart-,' 
kus. P. Senkus protokolą “su- 
fušeriavo,” jis užrašė, kadi 
“nelegališkai buvo vedami rin-| 
kiniai, tai pirmininkas susirin
kimą uždarė ir valdybos rinki-' 
mas tapo atidėtas ant kito su-i 
sirinkimo.” Ir kada protoko-i 
lą perskaičius nariai daro pa
stabas, kad netaip yra užrašy
ta, kas buvo tariama, tai Ta
reila, nei balso nesi prašęs, re-' 
kia, kad gerai yra užrašyta. A.P.L.A. KUOPŲ ANTRAŠAI 
viskas. Ir taip tas pasiliko, i 

Na, dabar, kada prieita prie! 
kuopos valdybos rinkimo, tai | 
pirm. Ažunaris ir vėl paskyrė I 
del balsų skaitymo du fašistu-1 
ku—A. Nainį, M. Krugelį—ir 
vieną neutrališką narį P. Bra-į 
zauską. O korteles dalina ir 
surenka finansų sekretorius, 
ponas arba kaip jį visi vadina 
“ v y s k ū p a s ” žemantauskas.

Negana to. Pirmininkas p.: 
Ažunaris, fašistas, prisako,! 

ir kad tie nariai, kurie patys ne-. 
Draugė Bace-'moka parašyt kandidatų var- 

vičienė gavo 20 metinių ir 1 dų, ateiti pas poną že-; 
mantauską ir tiktai jis turi tei
sę parašyti kandidato vardą.1 
Pakilo vienas trečdalis narių 
ir eina pas žemantauską. Ir 
taip tęsėsi per visus valdybos! 
rinkimus. Ponas žemantaus-! 
kas beveik vienas parašė už 
kokį trečdalį narių. O už ką it 
jis rašė? Well, galit kiekvie
nas suprast. . . Bet koki re
zultatai? Ant pirmininko kan
didatuoja vėl tie patys, kaip 
ir pereitame susirinkime. Tik
tai Ažunaris šj kartą neapsi- 
ima, nes jis ir Tareila buvo į- 
kišęs uodegą pereitame susi
rinkime laike rinkimų ant pir
mininko. Mat, jiedu tada no
rėjo “cino” ir abudu “runijo” 
ant pirmininko. Taigi, šį kar
tą kandidatais yra tik du— 
J. Bartkus ir Tareila. Tarei
la gauna 73, J. Bartkus 33 bal
sus.

Aš noriu pastebėt štai ką. 
Jeigu būtų rinkimų tvarka bu
vus vedama teisingai, tai aš 
abejoju, ar fašistai būtų likę 
k p. valdyboj.

Nors S. L. A. kuopoj fašis
tai ir laimėjo, bet abelnai jie 
smunka. S. Senkus—“socia
listas,” sandarietis ir kun. Va- 
lantiejaus geras parapijonas, 
nes vieną kartą į metus pas 
kun. Valantiejų išpažintį at
lieka (jo moteris parapijos 
komitete priklauso). Didelį 
kryžių, su Kristaus “mūka,” 
pasistatęs savo kambaryje ant 
lentynos kas rytas ir vakaras 
rąžančių kalba. Buvo, laikai, 
kada Senkutis draugijų virši
ninkuose švaistėsi. Tačiaus, 
šiandien jau išmestas iš visų 
draugijų valdybų. L. P. P. 
Kliube jau senai išspirtas lau
kan iš valdybos. Nors kliubo 
pereituose rinkimuose vyras 
dar bandė “runyti” į valdybą, 
tačiaus gavo vos pusę tuzino 
balsų. Iš Lietuvos Sūnų Drau
gijos taipgi tapo išguitas. Ir 
visur progresyviai užima val
dybų. vietas. O tas labai ant 
sveikatos draugijoms, nes jų

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:

Pirm. IG. V. SAVUKAITIS,
P. O. Box 262, Cuddy, Pa.

Vice-Pirm. K. URMONAS,
37 Norwich St., West View, Pa. 
burgh, Pa.

Sekr. J. GATAVECKAS.
109 Cress St., Carnegie, Pa.

ižd. J. JASADAVIČIUS,
538—3rd Ave.. Parnassus, Pa.

Iždo Globėjai:
JOS. TA U ROZA S,

31 W. Main St., Carnegie, Pa.
J. GIRSZTOFF,

524 Washington Ave. Extension 
Carnegie. P

F. RODGERS, 
312 Oregon" 1 
Pittsburgh, Pa

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
MONTELLO, MASS

Valdybos Antrašai
Pirmininkas A. Krukonis,

23 Banks St.
Pirm, pagelbininkas P. Krušas, 

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis,

49 Sawtell Ave.
Finansų raštininkas K. Venslauskis.

12 Antlover St.
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia,

51 Glendaie St.
Kasierius M. Podžiūnas,

29 Arthur St.
Kasos globėjai:

A. Amsėjus, 129 Ames St.
J. Povilaitis, 222'Ames St.
M. Jazukevičia, 153 Ames St.

Maršalka F. Sawlenas,
20 Faxon St. Visj Montello, LIET(JV0S SONĮj 1R DUKTERŲ

DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

pusmetinį naują 
mūsų dienraščiui.. 
laiku jinai smarkiai 
si del “Darbininkių 
jo konteste laimėjo 
dovaną. Tas dar ne 
Tuom laiku ji dirbo il
gos draugų dienraščiui 
niai,” ir ten vajų užbaigė su 
dovana. Pereito rudens va- J 
juose draugė Bacevičienė pasi-1 
rotįė sugabesnė, negu kitais; 
melais. Aišku, kad iš savo 
i^aębnotės pirwyesniuose vajuo-! 
se mokėjo -įsigyti patyrimų, '' 
kurie jos darbuotei ir visam i 
darbininkiškam judėjimui bu-; 
vo labai naudingi vėlesniuose: 
vajuose.

33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner
Ave., Grand Rapids, Mich.

34— J. Aujiejatis, Box 113, Royal
ton, HL

35— K. Bagdonas, 114 N. Vine St., 
Shamokin, Pa.

86—K. Vaičiūnas, 929 So
St., Harrisbug, DI. į 

37—L. Aimanas, Coverdale 
88—B. Yuškauskas, Box 253, West

Frankfort, 111.
39— J. Chiplish, 611 Vandalia St., 

Collinsville, Ill.
40— A. Kirtikliene, 1388 Andrus St., 

Akron, O.
41— J. Guzevičiene, Box 400, Benld,

Kp. Sekr. antrašas.
2— K.Zabela, 3403 W. Carson Street, 

Pittsburgh, Pa.
3— J. čirvinkas, 230 Magazine St., 

Carnegie, Pa.
4— F. Pikšris, 1331 Penn Avenue,) 

Pittsburgh, Pa.
5—V. Labutis, 12 

McAdoo, Pa-
6— M. E. Custerienė, 1009 E. 74th 

St., Cleveland, O.
7— J. D. Sliekas, 215

Blvd., Pittsburgh, Pa
8— W. Stačinskas, 2310

S. S. Pittsburgh, Pa.
9— K. Stačinckas, Box

l(>^nSiAlbaus£s; 1503 Wentworth ■ I>. L-K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS
Ave., Chicago Heights, Ill. ■ VIRŠININKŲ ADRESAI

11— D. Lekavičia, P. O. Box 52, Fin- , BAYONNE, N. J.
leyville, Pa. *

12— J. Kinderis, 439 Maplewood i pjr
Ave., Ambridge, Pa

13— Wm. Urbon. R. F.
Rices Landing, Pa.

14— R. Beniušis, 911
North Braddock,

15— P. Kavaliauskas, 
Woodlawn, Pa.

16— A. Besasparis, P. O. Box 40 K. I j. Laurinaitis, 348 Avenue C.
Aliquippa, Pa. i v. Vaclavičius, 20 E. 21st St.

Treinauskas, P. O. Box 163, | Maršalka L. Rimša, 26 E. 21st St 
Pittsburgh, Pa. Visi Bayonne, N. J.

19— J. Preikšą, Box 201, Minden, W. Susirinkimai atsibūna seredomis pc
Va. : pirmam kožno mėnesio, Wm. Ruzgic

20— A. Botyrius, Box 237, Burgetts-1 saigje. 26 E. 21st St., Bayonne, N. J
town Pa. \

21— J. Lingevičius, P. O. Box 528į 
Westernport, Md.

22— P. Cibulskis, 7042 Lint Court, 
Maspeth, N. Y.

23— M. L. Balčiūnas,. P. O. Box 128, 
Thomas, W. Va.

24— D. Vaikutis, 2514 Kooper St., 
Youngstown, O.

25— V. Peža, 242 So. Division St., 
Buffalo, N. Y.

26— A. Dambauskas, 224 E. Maha- 
noy Ave., Girardville

27— M. Batutis, Box

Carlisė Station, I 1 El VnR,Ų IR ' Pirm. ■ M. Seliokas, 288 Maple Ave.
! ’“vai »VYBOS0AD«ŽSAIU Viee-Hrm. O Giraitienė 431 Summit

St.; Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 
1552—10th : Hudson St.; Fin. Rašt. J. Pilkauskas,

Lietuvos Sūnų ir D. D. Valdyba
7 Seymour Ave., W.Hartford; Ižd. A. 
Raulinaitis, 556 Zion St.; Maršalka 
J. Giraitis, 174 Ashley St.; Organo 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergą kožno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

Dabar gaunami iš fabrikų šie daiktai: Living Room 
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite, 

t Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRĄND STREET BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

Pirmininkas A. Krukonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinis, 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Gelu- 
sevičius, 51 Glendale St.; Piniginis 
Raštiniu. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave.; Ligoniu Rašt. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.; Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678 Main St.; S. Petravi- 
čia, 160 Melrose St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 

Avenue, !pjn> šekr. T. Stankevičienė, 431 ^aS’ 19 ^mes St.
i Boulevard. 

300 Todd St., Į Kasierius F. Lukaitis, 330 Broadway. 
~ i Kasos globėjai:O. Box 40 K. j jt Laurinaitis, 

Vaclavičius

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame! greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del kainos.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S.

Pirm. B. Daucenskas, 
Avė., E. Moline, 111.

Vice-pirm. A. Milius, 
Avė., E. Moline, 111.

Prot. sekr. A. Trepkus 
St., Moline, III.

Fin. sekr. K. Shimkus, 135~^36th St., 
Moline, III.

Iždininkas P. Cervinskas, 602—5th 
Avė., Moline, III.

Iždo globėjai:
A. Matusevičia, 849—9th St., Mo

line, III.
J. Verikas

Pasitarki! su Dr. Zins ,
Specialistu

Tūkstančriai vyrų ir moterę 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu 
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 EAST 16lh ST, N. Y.

Tarpe 4th Ave. ir Irving PI.
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų



IE

r ft

WATERBURY, CONN.
Tarptautinio D a r b i n inkų 

Apsigynimo Liet. Skyriaus bu
vo draugiška vakarienė 29 d. 
gruodžio, darbininkiškų drau
gijų kambariuose, žmonių at
silankė neperdaugiausia; mat, 
tam buvo keletas priežasčių. 
Viena, kad po kalėdų žmonės 
buvo biedni ir neišgalėjo atei-. 
ti, antra—tai pačių rengėjų 
mažai dėta pastangų pardavi
me tikietų. Trečia priežastis, 
tai gal per tankiai būna tų 
vakarienių, žmonėms atsibosta 
lankytis.

Pati vakarienė buvo labai 
puiki, valgiai ir gėrimai, kurių 
buvo ligi valiai, taipgi buvo 
skaniai pagaminti. Baigiant 
vakarieniauti, rengėjai persta- 
to keletą draugų, kurie pasa
kė po trumpą prakalbėlę, api
budindami Tarp. Darb. Apsi
gynimo 30 k p. veikimą ir jos 
tikslą. Draugui Marinui ..atsi
šaukus i vakarienės dalyvius,! 
kad paaukotų po keletą cen-' 
tų Lietuvos ir viso ,pasaulio!

gelbėjimui politinių kalinių, 
perėjus pen svetainę, tapo su
rinkta $11.70, už ką tariame 
širdingą ačiū.

Sausio 14 d. A.L.D.L.D. 28 
kp. bus susirinkimas 774 Bank 
St. Visi nariai susirinkite, nes 
ateinantis susirinkimas bus 
svarbus, reikės užsimokėti A. 
L. D. L. D. metinę duoklę už 
1929 metus. O kita išgirsite 
svarbų raportą iš A. L. D. L. 
D. 3-čio Apskričio metinio su
važiavimo, kuris buvo 6 d. 
sausio New Haven, Conn.

Sausio 13 d. Vilijos Choras 
rengia labai juokingą sykiu ir 
muzikalj vakarą, 103 Green 
St. svetainėj, Waterbury. Bus 
pastatytos dvi juokingos ko
medijos “Sulig Naujausios 
Mados” ir “Vos Neapsive- 
džiau.” Pirmoji komedija at
vaizdina, kaip studentės mer
ginos, baigusios augštesnę mo
kyklą, neapkenčia mokinės 
drabužių ir kaip gaudosi nau-j 
jausies madas, kol vaikinai jų' 
nepastatė ant išjuokimo. Ant-i

čių paj ieškojimą, susiranda 
vaikiną ir kaip vaikinas neve
da. Taipgi bus duetų, kvarte
tų, dvi jaunos šokikės šoks 
klasiškus šokius; dainuos vyrų 
choras ir Vilijos Choras. Loši
mui vadovauja patyręs režisie
rius Vincas Jokubonis. Dai
noms vadovauja jauna ir ta
lentinga muzikoj Vilijos Cho
ro mokytoja B. Rasimavičiūtė. 
Tad, draugai ir draugės, visi 
kaip vienas, būkite. 13-tą d. 
sausio mūsų rengiamame juo
ku vakare.

Žvalgas.

HILLSIDE, N. J.

Kas Bus 13-tą Dieną Sausio?
'1

Apie minėtą dieną visi žin- 
geidauja ir klausinėja; kas 
bus, kas bus? Tai bus viena 
iš didžiausių Hillside iškilmių, 
kokių dar nėra buvę. Tai ne 
uždyką taip rengiasi visi. Dar 
’pirmu kartu bus sulošta viena

ra komedija atvaizdina, kaip iš juokingiausių komedijų
negraži mergių per laikraš- “Gyvieji Nabašninkai.”

Karolio Požėlos Atsiminimai 
Iš Darbininkų Judėjimo 

1918-19 m. Joniškėlio Apskrity

kampuose ( 
dimo negar 
ime komurr-f 
Teika'u .

vieno apskričio į kitą be lei- 
: buvo išvažiuot); neturėjo- 
ks literatūros,—radosi gyvo 
, :■ v. kuriuo mors iš centrų—

A G:.:t ų. Judėjimas
. i spietėsi į kuopas ir 

. ..k, Lietuvoj. Rusijos 
revoliucijos vilnis išjudinu ir social-patrio- 

x (Tąsa) jtus. Jie taip pat pradėjo galvoti, kad rei-
TA . . i ,. v... , kia kas nors daryti, kad revoliucinis judė-

U Darbą mes_ paskirstėme si j. j ’ jimas bręsta ir negalima pasilikt stovėt 
pmka turėjo rūpintis suias, ' , nuošaliai. Linkuviečių inteligentų, neva
ir sudaryt kuopą Žeime i c , g. " socialistų, iniciatyva buvo sušauktas slap- 
įaę 11 ’ 4ei. P^vy J A J.tai aktyvesniu “socialistu” pasitarimas Lin- 
tašunas turėjo rūpintis dirbti Lauksodie-, 
čiuose bernų tarpe.

Drg. Strepeika nurodė, kad Žeimelie- 
• čiuose randasi Alfonsas Mickevičius, senas 

socialdemokratas. Bet, mūs organizacijos 
laimėj, kaip tik prieš tai buvo atsilankęs 
Verbliugėvičius (dabar nuo komunistų par- 

J ; tijos nušliaužė šalyn ir fabrikėlį įsisteigė), 
■’ kuris perspėjo, kad Alfonsas Mickevičius 

įtariamas kaipo provokatorius ir ‘jam, 
VerbliugeviČiui, buvo pavesta tas dalykas 

v patirti. Tada drg. Strepeikai buvo pasiū
lyta laikytis atsargiai su Mickevičium.

(Vėliau A. Mickevičių vokiečiai areš- 
, . tavo ir išvežė Vokietijon. Po vokiečių re

voliucijos jis grįžo namon, kaipo “nuken
tėjęs revoliucionierius”, įsiskverbė prie So- 
vietii valdžios Žeimely į komunistų partijos 
kuopa ir net dirbo Sov. valdžios organuo-j . . . .se. Baltagvardiečiams užėmus JonWlio !m^ai?\\nes^mon\nS'a; revoliucini bėgį pa- 
apskritį jis likosi ir užsiiminėjo išdavyste. sukt 1 ?alP ™kreipt į tautines vezes. Teko 
Prie buožių valdžios Janulaitis paskelbė! J UOS,..V1.SL?S Pamot ranka Medžiagos mus 
spaudoj provokatorius, kurie tarnavo caro ;PaitlJai JU taipc nesu ado.
valdžiai. Ju tarpe pasirodo, buvo ir Alfon-; (Pasitarime dalyvavo: J. Brazdžiūnas, 
sas Mickevičius. Bet, žinoma, buožių val-^'inmazijos direktorius, apolitinis asmuo; 
džia jo už tai nenuteisė, o leido įsigyti pa-i^* Novickis, studentas, dabar liaudininkas; 
lei Lygumus palivarką, kame dabar išnau-’P- Spudas, mokytojas, dabar krik, dem.; 
dodamas darbininkus ir ponauja). [ūkininkas Mišeika ir ūkininkas Monkūnas,

Netrukus pasisekė sudaryt kuopeles!aku liaudininkai; mokytojas Kripas, dabar 
Linkuvoj ir Vaškuose. " ;soc.-dem.; mokytojas Maldutis, dabar liau-

Vaškuose drg. Berštalis susirišo sif.^^^a8*)
Kaziu Jašiūnų, iš Botniūnų sodžiaus buvęs i 
Rygos darbininkas, tėvai ūkininkai, ūkį' 
valdė jo brolis. Rygoj jis jau buvo dalyva-i 
vęs socialistiniame judėjime. / 
susidarė kuopa iš keleto asmenų 

t ?dos, visi buvo smulkūs savininkėliai
kiečiai nustatė su pavieniais asmenimis ry- jei tokia ten randasi.

•4, sius su salotiečiais.
, Linkuvoj susirišau pirmučiausia su 

*i Juozu Gegecku, buvęs Rygos darbininkas. 
” dalyvavęs ten socialdemokratinėse organii savęs,' ] 
T/ zacijose nuo 1905 m., Linkuvoj tarnavo si kum 
’ sargu'prie gimnazijos. Išsyk pareiškė, kad spą.

bolševikas esąs. Per. jįjį pasisekė surast Škirpą 
f.-daugiau bolševikuojančių. Pas jį, gimna-‘.Vilk-, n 
" zijos bute, buyo darytas steigiamasis kuo- si > ; 
°: pelės susirinkimas, kuriame dalyvavo drg.j-..
.'Llegeckas, Vėdaras, tos pačios gimnazijos J 

\ mokinys, paskui nuėjęs šalin; Šidlauskas, s' .t.. i 
• grįžęs iš Rusijos, buvęs pašto tarnautojas ^vičiaus 
- vienas N. dvaro darbininkas: vienas N. so- nizacii;

ruosesi px\c

kuvos gimnazijoj, jame dalyvavo keletas 
inteligentų ir vienas kitas ūkininkas. Iš 
mūs draugų nuvykome aš ir drg. B'eršta- 
lis. Norėjome patirti, ar rasis mums arti
mų žmonių ar ne. Aš dariau pranešima 
apie Rusijos revoliuciją, darbininkų revo
liucinį judėjimą kitose šalyse ir kas mums 
daryt Lietuvoj. Pranešimo išvada buvo 
maždaug tokia: Klerikalinė Taryba bičiu- 
liuojasi su vokiečiais; ūkininkai (buožės) 
neužinteresuoti kovot, atbulai, .patenkinti 
darbininkų beteise padėtimi ir bijosi revo
liucijos; Lietuvoj tikrai revoliucinį gaivalą 
sudaro tiktai darbininkai ir mažažemiai, 
apie jų organizavimosi del kovos tegali bū
ti kalbos. Apart drg. Berštalio, nė vienas 
tam nepritarė. Atbulai, pradėjo nurodi- 
nėt ir bernų tamsumą ir ūkininkų susipra
timą. Tai buvo buožių atstovai, norį šamo-

;• vienas N. dvaro darbininkas; vienas N. so-
- džiaus mažažemis, dalyvaująs socialistinia-
- me judėjime nuo 1905 m.; ir dar vienas
1 miestelio darbininkas, kurio nė pavardės,
2 nė užsiėmimo neatsimenu.

Joniškeliečiuose bejieškodamr ryšių už- 
; tikome kairiųjų liaudininkų kuopą, tai vie- 
*. nintėlė vieta Joniškėlio apskrity, kur jie 
; turėjo savo organizaciją.

Taip rišosi komunistai ir bolševikuo- 
jantieji Joniškėlio apskrity į vieną tinklą. 
Jau buvo numatoma vis nauji ir nauji kan
didatai j mūs organizaciją. Bet nežinome, 

. kas dedasi kituose Lietuvos miestuose ir
I

♦.Kuopoj buvo ir trys darbininkai: vienas dvaro, du 
sodžiaus, iš pastarųjų vienas buvęs Rygos darbininkas.

Berštalis.

Komunistų Centro Jieškojimas
Rugpjūčio mėn. pavyko man išgaut 

Jo rūpesniu leidimas važiuot į Vilnių neva augštosios 
, bet, ro- mokyklos reikalais. Svarbiausias tikslas 

Vaš-;buvo surišti su mūs organizacija Vilniuj, 
’. Pažystamų neturė

jau net s.-d. tarpe. Apsistojau pas liaudi
ninką karininką Škirpą*), gerą pažystamą

> laikų. Pas jį, neišduodamas 
au, kad s.-d. skilo, kad tveria- 
i - organizacija, kad kairįjį 
vadovauja Eidukevičius. Per

> žiną tą su s.-d. Per Paknį ir 
' i- o Domaševičių. Pastara

me. draugo Eidukevičiaus <ne-
; kitus bolševikus, ir pažadė- 

; lala buvo griežtai nu- 
’ - oviką taktiką, Domaše- 

,vo. kalbėjo apie bendrą orga
nizaciją, kurioj vadovavimas gali būt pa
imtas kairiųjų, todėl nereikia skaldytis. 
Galų gale į 10 dieną buvimo Vilniuj Varnų 
gatvėj darbininkų kliube susirišau su drg. 
Romualdu (Pileriu) ir vienu Vilniaus dar
bininku. Jie pranešė, kad jau turi ryšius 
su Suvalkija, Šiauliais, kad greitai šauks 
suvažiavimą, suteikė parolių pas drg. Dum- 
šą į Šiaulius. Ant rytojaus apsišarvavęs vi
sais ryšiais ir literatūra, grįžau namon. Su
stojęs Šiauliuos susirišau su drg. Dumša ir 
Grybu.' Apie suvažiavimo ‘diepą susitarėm, 
kad praneš šiauliečiai.* ,

(Tąsa bus)
. . .» , ,* j

*) Tas pats Škirpa buvx>‘-prie liaud.'ir's.-d. valdžios 
gerteralio štabo viršininku.— , Berštalis.

o

Seno Vinco Prakalby :
Maršrutas

: Į
M

notary

PUBLIC

Tel., Stagg

5043

norūs 
tai ga-

GRABORIUS
Patarųauju ;visieiąs be skirtumo 
įsitįkinjmjj ir tolumas , nedaro del 
ma^ięsskirtumo; iM^no^-efisasv at
darąs dieną ir naktį. Darbą at
lieki! kerai. Reikale kreipkitės pas 
mahe, o ^ątarnaiisiu kuųgeriausia.

< > 734 Grand Street
7 'Brodklyn. N. Y.

matysite, kaip numirėliai lieka 
gyvais, pamatysite, kaip iš se
nių pavirsta kūdikiai. Vienu 
žodžiu sakant atjauninami 
žmonės.

Tuos visus1' “stebuklus” at
liks Brooklyno lošėjai, kurie 
visad6s atsižymi gerais veika
lais ir gerai juos sulošdami.

Taipgi šiame parengime bus 
kas tai naujo, bet tik tie ma
tys ir girdės, kurie atsilankys. 
Tas viskas bus ungaru svetai
nėj, 8 White St., Hillside, N. J. 
Prasidės 3-čią vai. po pietų, tai 
bus nedėldienis, 13 d. sausio. 
Būkite visos ir visi.

Minėta parengima rengia A/ 
L. D. l/D. 200 kp^

G. Kudirka.

Iš Zarasų Bažnyčios Išvogė 
Sakramentus

Zarasuose gruod. 8 dieną 
Didžiojo karo ‘ invalidas 
Tvarjanavičius, žinomas al
koholikas, bažnyčioje iš 
cimborijos pavogė komuni
nę (pušką) su komunikan- 
tais.

Komunikantų dalis išbar
styta prie didžiųjų durų, ki-j 
[ta—šventoriuje. Policinin- 
ikas Cibulskis jį sulaikė.

Komuninė grąžinta baž
nyčiai, o Tvarjanavičius pa-' 
įdėtas kalėjiman.

Seno Vinco (Jakščio) pra
kalbų maršrutas “tęsiasi ir jis 
baigsis 16 d. sausio. 
New Yorko apielinkej 
kas prakalbas surengti, 
les vėliau tą padaryti.

Dabar jis kalba sekančiose 
vietose:
9 d. sausio, Gardner, Mass.
10 d, sausio, Hudson, Mass.
12 d. sausio, Providence, R. I.
13 d., sausio, po pietų, New
11 d. sausio, Maynard, Mass.

Haven, Conn.
13 d. sausio, vakare, Ware

house Point, Conn.
14 d. sausio, Meriden, Conn.
15 d. sausio, Bridgeport, Conn.
16 d. sąu^io, Stamford, Conn.

Vietos draugai, kur prakal
bos rengiamos, turėtų stengtis 
patys per “Laisvę” pagarsin
ti rengiamas prakalbas.

J. Alekšis,
A.L.O.P.S. Centro Sekretorius, 

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

Dr. J, Seymour Landžius
Lietuvis Gydytojas

Buvęs Bostono ntiesto sveikatos 
departmento štabo narys ir Bos
tono mokyklų gydytojas. Daro 
mikroskopo diagnozą savo labora
torijoj, ant kraujo, spjaudalų, šla
pumo ir tt. Rocntgeno Spinduliai. 
Gydo visas ligas..

51 Providence Street 
Worcester, Mass.

Valandos: nuo 9 ryte iki 9 vak.
Tek, Park 5873,

IVIathew P. Bellas i
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

DAR YRA 1,500 EGZEMPLIORIŲ
n* r

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ

KAINA TIK 25 CENTAI
DUODAME NUOLAIDĄ PLATINTOJAMS

Kurie imsite nemažiau, kaip 10 egzempliorių.del platinimo, 
kaina 18c. Kurie imsite 25 egz. ir daugiau, 15c. už egzčmp.

Kurie Išanksto Prisiusite Mokestį, Tiem Bus
APMOKĖTAS PERSIUNTIMAS

Draugai! Jei Kalendoriaus liks nors pora šimtų egzempliorių 
neišplatinta, tai “Laisvė” turės nuostolių ant jo. Nes už tokią 
knygą kaina tik 25 centai yra labai žema. Bet jei jis išsiplatins 
iki paskutinei kopijai, tai ir kitiem metarti išleisime metraštį 

už tą pačią kainą.

Todėl prašome visų platintojų, kurie jau išleidot 
pi .rmesniuosius užsakymus, kad kuoveikiausia 

užsisakytumėt daugiau Kalendoriaus

Būtų didelis nusidėjimas darbininkiškam judėjimui, jei 
esant galimybei platintis Darbininkų Kalendoriui, niekas 
platintų jo. Kur tik yra lietuvių, visur išleisite Kalendorių. 
Juk veikalas labai turiningas, o kaina visai žema. Būtį baisi 
tinginystė mūsų pačių, jei ne visose lietuvių kolonijose parody

tume tą svarbų literatinį tvarinį.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU:

46 TEN EYCK ST

kur 
ne

BROOKLYN, N. Y.

Reikalaujantieji po vieną knygą Darbininkų Kalendoriaus, mo
kestį galite siųsti pašto stampomis 2-jų ar 5-kių centų vertės.

U



ečiadienis, Sausio 9, 1929

JUOZAS KAVALIAUSKAS

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA,

TELEFONAI:

S1MBell Oregon
Kom

»6<1Keystone Main

VIETOS ŽINIOS
MARCY BATHS

VYRAMS

82-86 MARCY AVENUE

STATYS SCENOJ AIDO CHORAS

•uo savo

tau

NA

oo

M. E. Česnavičiūte

it&L

MOTERIŠKAS
ALTRUIZMAS

keptuvę 
(kieme), 
keps lie- 
vjsokius

Mtestas
Miestan

Stata.
Stata.

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
UtarninkaisJi pa- 

paties

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

langą nuolatos, 
prie kitos.

taip 
veiks 
ja ir 
ries

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ Ii 

NAKTĮ

ATSIDARĖ ANTRA VARPO 
KEPTUVĖ

TEX RICKARD $15,000 
VERTĖS GRABE

valdyba
perrink-
metais, ;deno savininke
manyti

Jiems galite užprenumeruot 
DIENRAŠT| “LAISVĘ” 

Už $6.00 Metams

G raho r i u s- Under taker

ANGL1ŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

Telephone, Stagg 8326
9745

Nedėlioj, Sausio (January) 20 d., 1929

draugai darbininkai ir pro- 
i biznieriai, ne tik Brook- 

•visur 
Užeigose, 

Storuose bei

PanedSliais
Dieną ir naktį

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

ASTHAMPTON IR , 
■ HOLYOKE, MASS

Ypatingai Kanadoje gyven 
nantiem “LAISVĖ” labai nan 
dingą, mes ji reguliariai, kas^ 
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam

PanedSliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktj 
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties v

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJA8 

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praftau 
kreiptis prie manęs.

AUTO SCHOOL »
PHONE, REGENT 1177-9474 "Mokykla an Reputacija”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei‘ jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY-I 
VENANČIUS ARGENTINOJE,! 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

Trys gariniai kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

DVIEJŲ AKTU OPERETĖ

BAILUS DAKTARAS

Norintieji platinti “Laisvę’ 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite, 
Gausite puikų atlyginimų u? 
platinimą.

Visais reikalais rašykite :
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Varpąs Bakery, 54-Maujer St, Brooklyn, K.:¥. <f
A. M. Bailumas, Savininkas. > ' Tel: Stagg 6533

Brooklyno ir apielinkės lie
tuviams gerai žinoma Varpo 
bekernė (keptuvė), kurioj iki 
šiol buvo kepama tik ruginė 
duona, šiomis dienomis atidarė 
antra naujai įrengtą 
po No. 38 Stagg St. 
.Šioj naujoj kepykloj 
tuviškus pyragus, 
keiksus, pajus, donacus ir kit
ką, kas tik gaunama moder
niškoj keptuvėj. Keptuvė įtai
syta kuopuikiausiai, ant antrų 
lubų erdvingoj vietoj. O ku o- 
met keptuvėj nėra viskas su
grūsta į mažą vietą, tai, su
prantama, kad bus ir pavyz
dingas švarumas, šioj keptu
vėj vien tik pečius įrengtas už 
3,000 dolerių. Yra apie pus
tuzinis visokių mašinų : maišy
mui tešlos, mtnkymui, miltų si
jojimui ir kitkam. Man jau 
teko valgyt pirmas toj keptu
vėj iškeptas lietuviškas pyra
gas su razinkomis. Skonis 
kaip * tik tokis, kaip’ būdavo 
mano motina Lietuvoj Velykom 
pakepdavo. Pilnai galima ti
kėtis, kad ir visi kiti gardė
siai, kepti £ioj keptuvėj, bus 
skanūs.

Gi sena Varpo keptuvė, ku
ri randasi po No. 54 Maujer 
St., keps ruginę duoną, kaip 

Savininkas šių abiejų 
yra Antanas A. Bal-

Kumštynių 1 prdmoterio Tex 
Rickaj’do kūnas $15,00.0 vertės 
grabe iš Floridos pergabena
mas į New Yorką, ir iki paka
synų bus tarp gėlių ir kitų pa
puošimų laikomas Madison 
Square Garden svetainėj. Vy
riausias Madison Square Gar- 

buvo patsai

Dabartiniu laiku šiuose mie
stukuose darbai eina neblo
giausiai kaip audinyčiose, taip 
ir popierinėse. Holyoke po
pierinėse audinyčiose dirba ir 
naktiniai “šiftai.” Didžiosiose 
audinyčiose to miestuko, kaip 
tai Skinners Silk Mills, tuo 
t^rpu, prasčiau dirbama. Tū
luose departmentuose dirba- 
x»a tik po kelias dienas. Vie- 
>3 buvusių didžiulių audyklų 
Lyman Mills tapo iškelta į pie
tinę. dalį J. V. Su tuomi pa- 
jplūdo mieste bedarbė, nes toji 
(dirbtuvė samdė virš 1,100 dar- 
bininkųi

/ Easthamptor 
I darbai 
/dirbtuvėse darbininkai 
ynai turi dirbti viršlaikį net iki 

9-10 vai. Už viršlaikį temoka 
.i’rftai paprastą dieninę valan
dos mokestį.

Uždarbiai čia labai menki. 
Šeimynos nieku būdu negali 
pragyventi iš vienos algos. Mo
terys ir jauni vaikai turi eiti 
dirbti ir pusę darbininkų au
dinyčiose jos sudaro.

Čia ne unijinės dirbtuvės. 
Darbininkai turėtų suprasti, 
kad tokiai padėčiai esant rei
kalinga organizuotis į Nacio- 
nalę Audėjų Uniją. Juk nie
ko pralaimėti negalima, nes 
jau dabar darbininkų padėtis 
labai sunki, o unija kaip tik ir 

tat Toja už darbininkų būvio 
pagerinimą. *

Tarpe šių miestukų gyvuoja 
vietos pašei pine draugystė D. 
L. K.OKeistuČio. Pereitame
susirinkime, gruodžio 30 d., 
perskaičius laišką iš Tarp. 
Darb. iMApsigynimo, kuriame 
prašė paramos gynime politi
nių kalinių Amerikos kalėji
muose, tapo paaukota $5 iš; 
jždo ir sekantieji nariai auko-| 
jo po $1: F. Balčiūnas, A. Bal- 
•čiūnįenė, V. Balčiūnas, O. Ur
bonienė, M. Žebrauskienė, A.;

’ vališkumą. šin susirinkiman 
atėjo specialiai organizuoti 
triukšmadariai ir kuopai pri
siųstus laiškus reikalavo ne
skaityti. Po ilgų diskusijų ga
vo per nosį, kuomet didžiuma 
nutarė skaityti višus kuopai 
atėjusius laiškus. Tuomet skai
tyta laiškas nuo J. Gerdausko 
reikale jo nepriėmimo į iždi
ninkus.

Vėliau pradėta kabinėtis 
prie valdybos visai be pama
to. Tas pats tautininkėlis, ku
ris gailėjo aukoti gynimui po
litinių kalinių, priduoda bilą 
už lankymą ligonių kitame 
miestukyje ir pareiškia, kad 
jam valdyba įsakė važinėti. Į 
Valdybos trys nariai, kurie bu
vo pas jį nuėję, tvirtino, kad 
tai netiesa, bet jis savo rėkė, 
kad “jūs esate juodmainiai.” 
Vėliau, atsiimdamas bilą, pa
reiškė, kad “tyčia norėjau į 
matyti, ar mokėsite.” Reiškia, 
tyčia ergelius . kuopoj kelia. 
Ką su tuo mano atsiekti, tai 
nežinia.

Dabartinė kuopos 
likosi

John Naujokas
St., nuolatos parsitraukia savo kos- 
tumięriams John’s Cigarų, ir be jų 
negalįs apsieiti. Taip pat drg. S. 
Rcikauskas, 214 Schifylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tu, arba po vardu Petro Cigaras.

Todėl.......................................
gresyvii 
lyne, bet ir kituose miestuose- 
reikalaukite Restoranuose 
Kliubuo^e, ant Balių 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystčs 
draugų cigarų 
tik pakeliant pirštą 
ra, kuris visiems ■ patinka 
damas, džiaugsies 
rantuojąjn" 
pareikalaj/ 
biznieriau 
nėms, daug ar mažai, vis tiek 
šas apmokame.

Reikalaujant, adresuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai;
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y

šiomis dienomis skaitėme ne 
vieną aprašymą apie moterų 
altruizmą. Aprašyta atsitiki
mai, kuriuose moteris savo vy
rą atiduoda su linkėjimais ar
ba padeda kitai moteriai jį 
prisiviliot. Bet aš jaučiu, gal 
šita proga buvo vartojama, 
kaipo geras būdas atsikratyti 
neparankios ypatos.

Kaip ten nebūt, teisingesnis 
vaizdas moteries altruizmo pa
rodomas Aido Choro operetės 
“Bailus Daktaras” pradžioj. 
Šis atsitikimas' yra daug pap
rastesnis ir kiekvienas 
žins,; kaipo dalį savo 
gyvenimo. x

Trys moterys, vienas 
nas, meilės daina, tykiai te
kanti upė, gražus mėnulis, 
meiliška.naktis (Ir ko daugiau 

;?') sudaro žingei-

didžiuma balsų 
kaip pereitais
ateityj, reikia
gerai; Kam kaišioti ko
sėti demoralizaciją, ku- 

iki šiol kuopoj nebuvo?
Draugų Balčiūnų jauna 

dukrelė Onutė renka aukas T. 
D. A. Jau ne pirmu sykiu ji
nai atsižymėjo parinkdama 
aukų darbininkų gynimui ir 
streikieriams. Reikia tikėtis, 
kad iš jos liks gera veikėja.

Reporteris.

Razukevičius, E. Gruzdiene ir 
J. Kanapka; po 50c aukojo 
šie: D. Skatikienė, V. Balčiū- 

I nienė, O. Lekešienč ir K. Ka- 
rosienė. Viso suaukota $10. 
Aukojusiems varde T. D. A. 
tariame ačiū.

Ši draugystė /nesenai buvo 
surengus prakalbas d. Bimbai 
Holyoke ir Easthamptone. Pa
girtina, kad nariai rūpinasi 
apšvietos reikalais.

A. L. D. L. D. 110 kuopa, 
kuri irgi gyvuoja tarpe šių 
miestukų, saVo metiniame su
sirinkime paaukojo $5 T. D. 
A. ir užsimokėjo narystę į T. 
D. A. Pirmą savaitę po Vely
kų nutarė surengti balių \su 
pamarginimais Easthamptone.

Sausio 2 d. laikytas S. L. A. 
audinyčiose i 312 kuopos metinis susirinki-

i mas. Išrinkta nauja kuopos 
■ valdyba, ’ kuri, nėra abejonės, 
j per ateinančius metus bandys 
, pakelti šios kuopos veikimą.

Skaitytas laiškas iš T. D. 
A. ir nutarta paaukoti $5 iš 
iždo. Čia kilo kuopoj karštos 
diskusijos, kuomet vienas tau- 

įtininkas, pašokęs, pradėjo aiš
kinti, kad “nėra reikalo rem
ti svetimtaučių, remkime savo 
kraują, aš žinau, kad tie pi
nigai nueis pro šalį” ir tt. Ki
tas to paties plauko pareiškė: 
“Aš gerai žinau, kad negaus 
nei cento ten, kur siunčiama,” 
o trečias rėkia, kad “nereikia 
turmočninkų remti.” Kuomet 
pareikalauta, kad įrodytų visĄ, 
ką užmeta, tai tik daugiau 
riksmo sukėlė. Gėda, kad 
žmonės, kurie ant savo kailio 
patys patyrę kapitalistų “ma
lonę” čia, audinyčiose, rėkia, 
kad nereikia gelbėti tuos, ku
rie už mus visus streikavo, ko
vojo ir dabar papuolė kalėti. 
Darbininkai darbininkus pasi
rengę suėsti. . . Koks tai nesu
sipratimas! >■'

Daugiau ginčų kilo, kuomet 
priėjo prie S. L. A. centro iž
dininko klausimo, ši kuopa 
pirmiau buvo priėmusi protes
to rezoliuciją prieš centro sau-

DIDŽIAUSIA -LIETUVIU APTIEKA
Ra* yra žmogaus amžina* priešas

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

IZABELĖ DAINUOJA
Kai klioŠtoriui aš mokinaus, negaudama žmonių sueit 
Tat ilgai ten nekankinaus, nes aš įsimylėjau greit.
Pamylau bokštą, kurisai stovėj prieš
Nes buvo pastovus jisai—ir nesiglaudė

Nei prie vienos.
Gražus jis.buvo, išdidus: nedrįso nieks
Drąsus, narsus, nenuolaidu:
Ar buvo lietūs, ar audra 
Jo meilė buvo man tikra-

Ir per naktis.

ano papeikt...
nieks neįstengė- jo įveikt 

pric,š langą vis stovėjo jis: 
ir per dienas, ir per naktis,

CVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki "E A 
uA Aitri, Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—71c-UCBHjJ

M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naajai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandenių 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IšSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Lietuvaitė Fotografistė
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

vojų Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9;80 iki 

5 vai. po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

viršminetais vardais, 
o gausite ciga

ru k y- 
Mūsų cigarai ga- 

i. Cigarus pasiunčiame ant 
Imo visur į kitus miestus 
,s ir privatiškiems žmo- 

ir le-

Išb ai z am u j a ir laidoja numirusius 
'ant visokių kapinių. Norintieji 
^geriausio patarnavimo ii’ už žemą, 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki-, 
jtės pas mane. Pas mane galite; 
įgauti lotus ant visokių kapinių 
ikuogeriausiose vietose iv už žemą 
ikainą.’ i
i 1023 Mt. Vernon Street

PHILADELPHIA, PA.

ir kepė, 
keptuvių 
čiūnas.

Taigi, 
jau keturios lietuvių keptuvės: 
Varpo dvi, Garso ir Scholes 
St. Baking Co.

Nuo . savęs turiu palinkėti 
naujai Varpo keptuvei kuo 
geriausio pasisekimo.

Rep.

STIPRUS VALGYDAMI

eina gerai. Tūlose 
versti-

Telefonas: Pulaski 1090

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
NedSliomib

dieną ir naktį

Ra^ yra žmogaus amžina* priešas.—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusias 
URBAN’S COLD POWDERS 

(Miltelius nuo šalčio)
jokią žalčių nebijo. Už 7<<> centus ui baksą apsiginkluok i 
amžino priešo!

URBO LAX TABS 
(28 centai už skrynutę) 

yra tai kanuoiM prieš kitą amžiną žmogaus priešą,.—vidurių i 
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių 

Lietuviškų, BvJgariškų, Ilomeopatiškų ir kt vaistų tegalima
F. URBONAS

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn,
Telephone) Greonpoint 1411

ANTRA APTIEKA:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Ma»peth, L. I 

Tel. j Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, ■žražykitet 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
111 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.
__________ _____________ORDER BLANK:_________________________

Aš, žemiau pasirašę*, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurj 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visai* nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ___________________________________________________ _

LABOR LYCEUM SVETAINĖJ
949 Willougby Ave., Brooklyn, N. Y.

Pradžia lygiai 3:30 vai. po pietų
ELENOS RETIRE V IčIŪTĖS MUZIKA

fžanga: $1.50, $1 ir 75c; vien tik ant šokių 50 centų
Kviečia visus AIDO CHORAS.

džią, juokingą sceną.
. Bet tai tik pradžia ! ši. ope

retė susideda iš daugelio įvai
rių vaizdų, vienas žingeidesnis 
už kitą. Mūsų gabūs dailinin
kai ir dainomis ir lošimu su
teiks jums tikrai gyvenančius 
vaizdus. . į

Taigi, nepamirškite pasiliuo- 
suot nuo visko nedėlioj, sausio 
20 d., ir pašvęst tą dieną sa
vo jausmams, juokams ir dai
lei sykiu su Aido Choru La
bor Lyceum svetainėj. Tikie- 
tai parduodami “Laisvės” ofi
se ir randasi pas choro na
rius.

‘GERAI PATAIKO!
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATA1KOT PADARYT j CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
'kėstumicriai ateina, ir saujoms po 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 1 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo,
187 Oak Street, 

'Yow Lawrence, Mass.,
į SaV0 l<rau^uv?

‘JjŽBS kas menesis po
kelioliką šimtų 
parsitraukia. Net 
Į tolimą St. Louis 
(Mo.) A. Lepo- 
nis, 2759 Arsenal

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

Naujoviškiausia Tos Rūšies įstaiga Brooklyne 
MOTERIMS
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Puslapis šešias
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VIETOS ŽINIOS
LITERATŪROS DRAUGIJOS [LENINO PAMINĖJIMO 
PIRMOJI KUOPA PRADEDA PROGRAMA , 
NAUJUS METUS

Penktametinis Lenino mir
ties paminėjimo mitingas, 

G arde n e,Panedėlį 7-tą d. sausio Lite- Madison 
ratūros Draugijos pirmoji New Yorke, sausio (January) 
kuopa pradėjo savo naujų me-119 d., pritrauksiąs tiek publi- 
tų darbuotę. Pirmininkavo d. kos, kad vargu besutilps į tą 
Jankūnas. Iš pereitų metų i milžinišką svetainę, 
veikimo gerą raportą išdavė d. 
Sapiega. Pasirodė, kad perei
tais metais kuopa turėjo 173 
narius. Vadinasi, savo kvotos 
ir pereitais metais neišpildė, 
nes jai buvo paskirta apskri
čio komiteto turėti 200 narių. 
Kuopos ižde yra $107, tai kuo
pos iždas’ yra gerame stovy. 
Iš Vaikų žiedo Ateities drau-i 
gijelės raportą išdavė d. Vys-i Z. Fosterio prakalbų,'bus re- 
niauskas. Pasirodė, kad žiedo | programa, kurioje Jascha Fis- 
draugijėlė- labai gerai gyvuo- chermanas, rusų pianistas 

<Ji turi 55 pilnai pasinio- skambins melodijas, pritaiky- 
kėjusius narius. Vaikučių mo- tas prie 1905 ir 1917 metų re- 
kymas eina gera vaga. Ižde [ voliucijų, ir kitus įspūdingiau- 
iš viso yra $325 su centais. įsius muzikos gabalus ; dainuos 
Pereitas draugijėlės parengi-' 
mas davė 60 dolerių pelno, 
žmonių parengime buvo labai 
daug.

Tarpe komisijos, vedančios 
mokyklėlės reikalus buvo kilę 
nesusipratimų. Galų gale vis-

ja.

Trečiadienis, Sausio 9, it»

way, Room 226, New York, N. 
Y. Įgaliojimų kopijas delega
tai privalo atsivežt.

gelis Khubo narių labai retai 
atsilanko į savo parengimus.

A. Friend.

L. D. S. A. 1-mos KUOPOS
SUSIRINKIMAS IR 
PASKAITA

PAKARTOJAMA ISADORA 
DUNCAN ARTISČIŲ 
ŠOKIAI

kaip jau 
išanksto sprendžiama sulig 
spartaus tikietų pirkimo tam 
parengimui.

Tas mitingas bus ne tik pa- lų aptarimui, 
gerbimui atminties didžiausio 
revoliucijos vado, bet juo la
biau praktiškam žingsniui, 
vą prieš gręsiantį naują impe
rialistinį pasaulio karą.

Apart Jay Lovestorie ir Wm.

garsusis Freiheit Choras; bus 
paroda Sovietinio Sporto, ir kt.

Patariame ttkietus įsigyt iš- 
anksto; jų ka(na tik 50 centų 
iki $1.00; pardavinėjami Wor-i

Partijos
Union

(6-7)

kers (Communist) 
Distrikto ofise, 26-28

kas pasibaigė tuo, kad kuopa Square, New Yorke, 
išrinko nuo savęs į mokyklė
lės komitetą Vyšniauską, Ka-I __ _____
zakevičiu ir Saulėna. IGAILISI APVOGĘS

* (GERADARĮ BROLĮ
/..Kuomet prieita prie valdy-; T , ,
bos rinkimų šiems metams, tai i ^a.c0 } Bleakely, 
buVo padarytas įnešimas, kad amziai,s» 
visą senąją valdybą išrinkti Avė. 
aklamacijos būdu. Tačiaus d.
A. Deikus, kuris jau penkiusi 
tnetus išbuvo finansų raštinin
ku, ’ atsisakė iš kandidatūros. 
Jisai turįs kitų labai svarbių 
visuomeninių priedermių. Drg.i 
A. Deikus labai ištikimai tar- 
naVb pirmai kuopai. Drg. 
Jankūnas ir vėl vienbalsiai pa- 
liktąą organizatorium, d. Vini- 
fcąitįs iždininku, o protokolų 
sekretorium liko d. Sapiega. 
Jie, yisi labai gerai eina ‘š^vo 
pąręigas. , ,

Komitetui pavesta rūpinties 
šušinešti su D-ru Kaškiaučium 
reikale prelekcijos sveikatos 

^reikalu. Daktaras jau apsi
ėmė dubti gerą prelekciją, ku
ri greitai įvyks kurį šventadie- 
nj. ‘ Apie tai savo laiku bus 
pranešta. [New Yorko lietuviams.

Kadangi Antro Apskričio A. kostiumų baliaus, žinoma, bus 
L. D. L. D. konferencija įvyks i šokiai. Visa tai rengia Lite- 
Brooklyne 27-tą dieną sausio, natūros Draugijos ir Darbinin- 
tai konferencijon išrinkta ' 14 kių Susivienijimo kuopos. Grieš 
delegatų. Lai nei vienas jų Retikevičiaus orkestrą. Bus

Amerikos Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo pirmos kuo
pos susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 10 dj sausio (Janu
ary), “Laisvės” svetainėj, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia lygiai 8-tą vai. vaka
re.

Drauges, šis susirinkimas 
bus svarbus: bus renkamos 
delegatės į rajono konferenci
ją, taipgi daug kitų yra reika- 

Užbaigus susi
rinkimą, bus : paskaita apie 
Rožės Luxemburg gyvenimą, 
kurią skaitys E. Bimbienė.

Visos narės,, dalyvaukite! 
Pašalinės draugės taipgi esa
te kviečiamos atsilankyti ir pa
siklausyki paskaitos 
garsią

apie tą
revoliucionierę-kovoto-

A. Klučinienė, Sekr.
(7-8)

ATLETŲ KLIUBAS TURI 
APIE 200 NARIŲ

Tūkstančiams darbininkų 
reikalaujant, vėl įvyks šokiai 
Isadora Duncan rusių šokikių, 
ateinančią subatą (January 
12) po pietų ir nedėldienį po 
pietų Manhattan Opera 
House, 34th St. į vakarus nuo 
8th Ave., New Yorke, šimtai 
negalėjo sutilpt į Daily Wor
kerio parengimą, kur jos šoko 
revoliucinius ir klasiškus šo
kius; tūkstančiai, sužinoję nuo 
savo draugų apie tuos nepa
lyginamus šokius ir stebėtinas 
jų šokikes, yra pasiryžę užpil- 
dyt minėtą svetainę subatos ir 
nedėldienio popiečiais. O ku
rie jas ir matė Daily Workerio 
jubilėjiniame parengime, dau
gelis taipgi trauks pamatyt 
antrą ir net trečią sykį. Įžan
gos tjkieto kaina yra žymiai 
nupiginta, palyginant su pir
muoju Isadora Duncan šokikių 
pasirodymu Daily Workerio 
pokilyje.
Ti kietai parsiduoda Daily 

Workerio ofise, po num. 26, 
Union Square, New Yorke.

PLYMOUTH, PA.
A.L.D.L.D. 97-tos kuopos susirinki

mas bus nedėlioj, 13 'sausio; pas d. 
Šimokaitį, 211 E. Main St. Pradžia 
2-rą vai. po pietų. Visi nariai atei
kit, yra svarbių reikalų.

Sekr. M. Stanislovaitiene.
■ , (7-8)

Wilkes-Barre, Pa.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 87-tos kuopos susirinkimas bus 
pėtnyčioj, 11-tą d. sausio, A. D. P. 
kambariuose, 206 S." Main St. Pra
džia 7:30 vai. vakare, 
eikit,

DETROIT, MICH.
Bazaras I. L. D. Naudai

Nedėlioję, 13 d. sausio, įvyks pui
kus bazaras, rengiamas vietos Dar
bininkių Organizacijų 
naudai politinių kalinių, 
bus Slavų Darbininkų Svetainėj, ant 
Ferry ir Russell Sts. Prasidės anks
ti dieną ir tęsis iki vėlumai nakties. 
Įžanga 25c ypatai. Visi žinome, kad 
politinius kalinius reikia remti, tat 
ne pa m i r šk i m e atsi 1 anky ti.

Kviečia Komitetas.
(6—8)

MAYNARD, MASS.
Pėtnyčioj, 11-tą d. sausio, bus pra

kalbos Rusų svetainėj. Kalbės Se- 
fais Vincas. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
(6—7)

f

Pereitą pėtnyčią įvyko meti
nis Atletų Kliubo mitingas, 
kuriame dalyvavo didokas na
rių skaičius. Tame susirinki
me prie Kliubo prisirašė du 
nauji nariai.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
Kliubo medžiaginė padėtis 

■yra gera. Įeigų būna daugiau, 
[ negu išlaidų. Tik su tūlais na
riais yra bėda, kad jie laiku 
neužsimoka savo mokesčius. 
Dabar jau yra ant listo visa 
eilė narių, kurių mokesčiai se
nai nemokėti. Tai jiems vi
siems primenama, kad sekan
čiame susirinkime pasirodytų 

j ir pasimokėtų. Susirinkimai 
i įvyksta kiekvieno mėnesio pir- 

pasidarę, girdi, Imą pėtnyčią. Vadinasi, seka- 
daugiau prašyt išimas susirinkimas įvyks vasario 

nuvažia-j (February) 1-mą dieną.
yra tokie

(Daugiau New York o žinių 
5-tam Puslapyj)

BŪK GRAŽIAI apsirėdęs. Aš išva
lau, sutaisau ir išprosinu vyriškas ir 
moteriškas drapanas, o kas nori, tai 
ir nukvarbuoju. Ypatingai gražiai 
išvalau dreses, padarau kaip naujas. 
J. MILIAUSKAS, 202 Leonard St., 
arti Grand St., Brt>oklyn, N.> Y.

(7-9)

LIETUVIU VALGYKLA
Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Visokių Rūšių Šviežus

Visi nariai at- 
turime svarbių reikalų aptarti.

Komitetas.

417 Lorimer* Street

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arbaąramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
šit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

Federacijos
Bazaras

REIKALAVIMAI

PAJIEŠKOJIMAI

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

X AMįjilPER’ .76^,į.;« 
.: ■ RAĖE’H 

fotogrWS 
65-23. grand 4^^

i Tel., Triangle 1450
ĮLietuvis Fotografasi
Į IR MALIORIUS '

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTIŠTAS

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais“Bridge Plaza” 

221 South 4 th Street 
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS: 
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

į rėstora
itas nori, 
Partneriu 
suma.At-

REIKALINGAS partneris 
ną (Coffee Pot) bizni, 

gali ir pirkti visą biznį, 
gali likti su maža pinigų 
sišaukit greit šiandien nuo 9 ryte iki
1 vai. dieną .po No. 617 .Classen Ave., 
vienas blokas nuo Franklin Ave., 
Brooklyn, N. Y. (6-7)

Nufotografuoja | 
ir numaliavojaj 
visokius p a- į 
veikslus įvai- Į 
riomis spalvo-! 
mis. Atnau-į 
jina senus ir | 
kr a j a v u s ir J 
sudaro s u i 
amerikoniškais!

Į Darbą atlieku gerai ir pigiai!
■ Kreipkitės šiuo adresu: į

| JONAS STOKES [
1173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. ?

Telephone, Stagg 4408

A. RADZEVIČIUS
GRABQRIUS

(Undertaker)

su- 
ku- 
na- 
ne-

metų 
po num. 48 Morgan 

., Brooklyne, areštuotas už 
savo brolio apvogimą, prisipa
žino kaltas. Teisme jis apsi- 
raudojęs sakė, kad jo brolis 
J. Bleakely ilgą . laiką, šiuo 
bedarbės metu, užlaikė jį su j 
žmona ir dviem kūdikiais. Bet, i. 
pagaliaus, pasidarę, girdi, Imą pėtnyčią. 
man gėda daugiau prašyt išimas susirinkimas jvyxs vasario j me> nes bus svarbus susirinkimas, 
brolio paramos; tai nuvažia- (February) 1-mą dieną. Juk. Senoji valdyba, išduos raportus iš 
v?s j brolio namus ir pasivo-1 mokesčiai yra tokie nedideli
giau $600, kuomet, brolis SU i ir JUOS taip lengva pasimokėtl. j yra daug svarbių dalykų aptarti, 

kru-i Pereitais metais prie Kliubo Taipgi, kurie neatsiėmėte pęKeittj,.me- , , v _ / -v ) ' ( ; i 1 ' ( Fit Vyrirn’oc? oFoilriFzx noGiimnprisirase gana, daug naujų na
rių.. Jeigu visi, seni nariai pa
simokėtų savo mokesčius, tai 
Kliubas jau turėtų daugiau, 
kaip du šimtu narių 

šiame susirinkime buvo per
rinkta pusė Kliubo valdybos. 
Lyderiu vienbalsiai išrinktas 
senas Kliubo veikėjas Billy 
Wolton. Juomi visi nariai yra 
labai pasitenkinę. Vice-pirmi- 
ninku išrinktas Venys, proto
kolų raštininku—Andrius že
maitis, menadžerium — J. 
Franckevičius, o knygų prižiū
rėtoju—L. šemeta. Kasos 
globėjai—M. Kičas, V. Sabū- 
nas ir V. Škėma.

Pereitą nedėldienį 
Kliubo balius Labor Lyceum, 
kuris neblogai pavyko. Tik 
reikia tiek pastebėti, kad dau-

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

MASPETH, N. Y.
L. D. L. D. 138-tos kuopos me- 
susirinkimas bus pėtnyčioj, 11

A. 
tinis
d. sausio, 1929, po num. 7042 Link 
Court, 8-tą vai. vakare..

Visi nariai būkite šiame susirinki-

GAUS <$5.00 dovanų tas, kuris 
raš šunį Belgian Police Dog, 

ris per naujus metus, einant iš 
mų vienam svečiui, jį pasekė ir 
grįžo. Praneškit šiuo adresu:
Paulauskas,265 Second St., Eliza
beth, N. J. ’ (7-9)
M. BENDINsklS, 30 Amter "Št, 

Wilkes-Barre, Pa., malonės atsi
šaukti žemiau padėtu adresu. Jūs 
gausit laikraštį, tat norime kad atsi- 
lieptumėt.—J. Krutulis, 72 Nesbitt 
St./ Plymouth, Pa.

savo pačia > buvo išėję į 
tamuosius paveikslus.

NEWYORKIECIU 
KOSTIUMŲ BALIUS

tų knygas, ateįkite pasiimti.
Org. P, Cibulskis.

>. ' - ■ : U (-7-8)

PAJIEŠKAU giminaičio Albino
Gratkausko, iš Lietuvos, Antalo 

Miesto sodžiaus, Labanoro parapijos, 
Vilniaus gubernijos. Norėčiau su 
jumis pasimatyti arba susirašyti.— 
Kazimieras Rukšienas, Coles Lane, 
Bay Terrace, Staten Island, N. Y.

1-24

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnoze ir Gydy
mo būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avės.

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; G iki
8 P. M. Nekėliomis 10 iki 1 P, M. 

, f * f ' ' *
. ..........Ubu------ .............................................................

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

PRANEŠIMAI E KITUR PARDAVIMAI
J. LEVANDAUSKAS

Ateinantį nedėldienį (Janu
ary 13) bus didelis, trukšmin- 
gas ii’ smagus kostiumų balius 
New Yorke. Nieko panašaus 
iki šiol dar nebuvo surengta 

Prie

LEE PARK, PA.
A. L. D. Ja D. 229-tos kuopos me

tinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
11-tą d. sausio, pas A. Adomyną, 152 
Boland Ave. 
kare, 
kite, 
tarti.

susirinkimas bus pėtnyčioj,

Pradžia 7-tą vai. va- 
Visi nariai būtinai atsilanky- 

nes turim svarbių reikalų ap- 
Sekr. J. Grigas.

delegatų. Lai nei vienas jų
nepamiršta atvykti į konferen-j duodama trys dovanos už ge- 
ciją laiku. Išrinkta dar dele-■iriausius bei įdomiausius arba, 
gatai į Draugijų Sąryšio kon-[ geriau sakant, tinkamiausius 
ferenciją ir į prieš-imperialis- arba 
tinės Lygos konferenciją. mus.

šį nedėldienį “Laisvės” sve
tainėj 'įvyksta gražus pirmos 
kuopos parengimas su labai prasidės 6-tą valandą vakarę, 
Sfera programa. Visi nariai 
turi dalyvauti tame parengime 
ir atsivesti savo draugus.

' 4 ’ Korespondentas.

keisčiausius apsirengi-
Valgymų ir kultūriškų 

gėrimų bus iki sočiai.
Tas smagumų ermyderis

įvyko

HILLSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 200 kuopos susirin

kimas bus ketverge, 10-tą sausio, po 
No. 61 Harvard Ave., 8-tą vai. va
kare. Visi nariai ateikit, nes turė
sim išrinkti darbininkus del persta
tymo “Gyvieji Nabhšninkai,” ką bus 
lošiama nedėlioj, 13-tą sausio. Taip
gi ir delegatai reikės išrinkti j aps
kričio konferenciją.

Sekr. G. Kudirka*

NANTICOKE, PA.
D. S. A. 63-čia kuopa

RAITI KAZOKAI TREMPĖ 
EXTRINIUS PAŠTO 
DARBININKUS

275 Clinton Ave., Bronxe. Da- 
važiuot geriausia, paimant 3rd 
Avė) eleveiter^ ir ' važiuojant 
iki 180th St., išlipus, paskui 
reikia paeit šešis blokus į 
rytų (East) pusę; ten netoli 
bus ir svetainė.

Rengėjai.

ELENOS AUŠRIŪTĖS

KONCERTAS
Įvyks Nedėlioję

13 d. Sausio-January, 1929

rengia 
puikų balių subatoj, 12-tą sausio, 
Zadeikos svetainėj, Pine St., Hano
ver, Pa. Pradžia 7-tą vai. vakare. 
Bus gera muzika, skaniij valgių ir 
užkandžių. Kviečiame visus atsilan
kyti pasilinksminti.

Rengėjos.
(7-8)

PARSIDUODA Reo Speed Wagon 
1927 metų, labai geram stovy j, tin

kamas bile bizniui. Kam reikalin
gas geras trokas, pasinaudokit pro
ga. Taipgi parsiduoda 2 vaikų ke- 
rečiukai, vienas del mažo vaiko, kitas 
del paaugusio. Kerečiukai nauji, 
parsiduoda pigiai. Taipgi pasiranda- 
voja gražus kambarys vienam vyrui, 
puikioj apielinkej, a?ti kart) ir ele- 
veiterių. Paranku važinėti j visas 
miesto dalis. Kreipkitės į “Laisvės” 
ofisą; 4-9

FARMOŠ! FARMOS!
217 akrų žemės, sodas, giria, 120 ak
rų dirbamos; namas su dešimčia 
kambarių, gazas, stuboj vanduo, upe
lis. šeši kitokių budinkų. motoras, 
žemdirbystės mašinos, 3 arkliai, 5 
Jersey karvės, 5 telyčios, vištos, 
kiaulės; daug šieno ir kitko (150 bu
šelių bulvių ir t. p.) Susisiekimas: 
“busai” ir iki gelžkelio stočiai 3 
mylios. Iš priežasties senatvės ame
rikonai parduoda už <$6,500. Pusę 
reikia Įmokėti. Daug yra ir kitrj 
farmų. Reikalaukite farmų katalo
gą. Mainome namus ant farmų.— 
V. KRiUGLAK, 151 Ave. . A, New 
York, N. Y. ' (7-9)

GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone. Stagg 0783

Grabelius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

UŽEIGA
J Os pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasL 
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa 
unties užeikite, o būsite maloniai priimti

J. IR O. VAIGINIS

policmanai užjo- 
darbininkų, susi- 
centralinio pašto 
laukiančių atsi- 

už> extra darba, 
pasamdyti ke-

SUBATOJ SVARBI 
PRIEŠIMPERIALISTINĖ 
KONFERENCIJA 949* Penki raiti 

jo ant 1,500 
rinkusių prie 
Brooklyne ir 
imt mokestį 
kuriam buvo
lioms dienoms prieš kalėdas ir 
pd kalėdų, kuomet paštas ne* 
galėjo apsidirbti su regulia
riais savo darbininkais.

Policiniai kazokai, beveik 
be persergėjimo, raiti metėsi 
Į minią ir, trempdami žmones, 
rėkė, liepdami sustot “į tvar
kingą eilę.” ,

Kuomet buvo jiems išsiunti
nėtas pranešimas, kad ateitų 
atsiimt mokesnį, nieks jiems
nepatVarkė; kad turės sustot į 
eiię;';todel jie paprastu būdu 
susirinko į būrį ties -paštu, 
laukdami, kol jiems atmokės 
už darbo dienas ir naktis.

* Naujasis policijos komisio- 
nierius giriasi savo tvarkingu- 
nju; bet (toks jo policijos pasi
elgimas ‘ su specialiais pašto 
darbininkais liudija apie jo 
tvarkdarių brutajiškumą ir pa
nieki darbo įmonėms.

Kiekviena darbininkų drau
gija, kliubas, kuopa bei uni
ja turi išrinkt po du delegatu 
į Prieš-Imperialistinę konfe
renciją, ’ kuri įvyks ateinančią 
subatą, sausio 12 ' d\, Labor 
Temple svetainėje,, ,14th St., 
ties 2nd Ave., NeW Yorke. 
Kurios organizacijos tuo tarpu 
neturės mitingų, tegul jų ko
mitetai paskiria delegatus.

Diplomatiniai Amerikos ki
virčai su Anglija, susikirtimai 
Pietinėje ir Centralinėje Ame
rikoje ir kitur zkuoaiškiausia 
rodo, kad naujas imperialisti
nis karas vėl rūsčiai gręsia. 
Todėl darbininkai turi daly- 
vaut kiekviename veiksme, 
skirtamė kovai prieš imperia
listus.

Įgaliojimus delęi Išrinktų 
delegatų reikią tųojaus pasiųs
ti šiuo’ adrešu: Harriėt Silver- 
man, Secretary,. New York 
Branch. All-Amęrica Anti-Im- 
perialisi Leagued 799 Broad-

LABOR LYCEUM 
SVETAINĖJE

Willoughby . Ave., 
Brooklyn, N. Y.

•' • i • >

K. Menkeliūniūtė 
dalyvaus Elenos koncerte, 
pagelbėti savo profesijos

irgi 
kad 
draugei, kad- pagrąžinti ir pa

įvairinti programą .
Taipgi prisidės prie progra

mos turiningumo ir B. Šalinsi
te, žinoma muzikos ir balso 
mokytoja, kurios konservatori
ja yra po No. 411 Evergreen 
Ave., Brooklyn, N. Y. Būsiąs 
ir Operetės Choras. Pati Au- 
šriūtė duos gražų rinkinį nau
jų dainų, kas visiems bus ma
lonu. /

Pradžia 4-tą vai. po pietų
Rengėjai taip sutvarkė šio 

koncerto programą, kad ji 
skirsis nuo visų kitų iki šiol 
buvusių lietuviškų koncertų. 
Todėl su malonumu kviečia 
visus atsilankyti,.nes esą tikri, 
kad atsilankę gaus daug sau 
malonumo.

’ PITTSBURGH, PA.
A.L.D.L.D. 4-to Apskričio metine 

konferencija bus nedėlioj,. 27-tą d. 
sausio, po No. 24 Locust St., Mc
Kees Rocks, Pa. I Prasidės 1-mą vai. 
po pietų. Visos kuopos malonės pri
siųsti delegatus. .L Urbonas.

(7-8)

i DETROIT,, MICH.
A. P. L. A. 47-tos kuopos pirinas 

šių metų susirinkimas bus nedėlioj, 
13 d. sausio, Draugijų svetainėj, 24 
ir Michigan Ave. Pradžia 10-tą vai. 
ryte. Visi nariai malonėkit atsilan
kyti. Atsiveskit ir naujų narių.

Sekr. J. Povilaitis.
6—7

PARSIDUODA Lunch Room, biznis 
Įdirbtas ir gera proga pirkti. Par

davimo priežastį sužinosite ant vie
tos. Kreipkitės po No. 2196 Flush
ing Ave., Maspeth, N. Y^______5-8
PARSIDUODA kendžių Storas, vi

siems lietuviams žinomoj vietoj, 
randa pigi, vieta didelė, galima da
ryti gerą biznį. Taipgi galima ir 
atskirai pirkti Selcer mašina, klijon- 
kės del štoro ir kitokių daiktų del 
kendžių štoro.—J. žvingis, 12 Scholes 
St.. Brooklyn, N. Yv 5-7.
PARSIDUODA kendžių ir Ice Cream 

krautuvė, biznis įdirbtas ir gera 
proga pirkti. Virš krautuvės yra 6 
katnbariai gyvenimui ir fornišiuoti 
kambariai. Kreipkitės po No. 1150 
Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

4-9

EMBASSY JEWELRY SHOP
Lietuviška Krautuve
Laikrodžių, žiedų, Auksinių ir Sidabrinių Daiktų, 

Britvų, žirklių, Mašinukių Plaukams Kirpti
• ir Waterman’s Fountaninių Plunksnų

TAISOM LAIKRODŽIUS ir VISOKIUS 
AUKSINIUS DAIKTUS,

Kurie aš pirkėjų atsikreips su šiuo skelbimų, 
ant perkamų daiktų nuleishne dešimtą procentą.

I

WALTER GARŠVA
•. t . .

3194 Fulton .Street Brooklyn, N. Y.

Maspeth, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
> Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

; I visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
; vAistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
' kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūšų vientaučiams kuo- 
11 geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie

tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurią ir 
žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 it už daugiau.
Apynių 
Aviečių uogų 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
Čyščlų > 
Dobilą 
Daržą našlelių 
ru-rinnt^ią durnropią Mėlynių uogą 
Dzingelią Našlelių
Dagiau Puplaiškių
Debesilų Parušanijos ir
Car8ty«ą daugybę kitokių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į mane, 
> aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

R*»dFnrd Ąvenue, Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI j 
Phoae. Groenpotnt U17,

Grybelių
Gvazdikėlių
Imbiero laimų 

. Juodšaknią
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtei ių 
Medetkų

Lelijų šaknų 
Rūtų

* Rožių
Remunčlią
Beneso ploklčiukią 
BalmėČių 
Šalavijų 
Beneso lapelių 
Safronų 
Trijų devynerią 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipir 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių •> 
Valerijono šaknų




